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 وارد ضروری و مورد نیاز دبیران وکتابهای کمک آموزشی همواره  یکی از م
نادیده  را نمی توان تاثیر آن بی شک دانش آموزان برای تقویت آن رشته بوده که

                                                                                                                        گرفت.

در مجموعه ی پیش روی شما که با تالش بسیار تهیه و تنظیم گردیده، سعی 
اق کامل روند مطالب و نمونه ی آزمونها با کتاب درسی رعایت شده است انطب

شود و کتابی جامع شامل یادآوری دروس سالهای گذشته و بانک لغتهای جدید 
به همراه معانی فارسی، آموزش کامل نکات گرامری هر  درس به همراه 
تمرینات مفصل ، ریدینگها و لیسنینگهای مطابق با سطح علمی زبان آموزان 

یر قسمتهای مورد نیاز در قالب شش درس به همراه آزمونهای میان ترم و و سا
پایان ترم از کلیه بخشهای آموزشی با هدف پیشرفت زبان آموزان در تمامی 
مهارتهای کاربردی، تدوین گردد تا بتواند گوشه ای از نیاز مبرم به کتاب 

متوسطه اول جامع کمک آموزشی را در  زمینه ی زبان انگلیسی در پایه سوم 
برآورده نماید.  



 

ریدینگ  و سرانجام پس ازسالها تدریس زبان انگلیسی بصورت گرامر

نیز کتابهای زبان پرورش  تحول بنیادین آموزش و تصویب سند ،با محوربودن

برقراری ارتباط  به  یافتند تا آرزوی دیرین برای یادگیری زبان به منظور تغییر

ند تغییر کتاب فقط بخشی از این تغییرات می باشد نیاز به هرچ حقیقت بپیوندد.

یکی از این  مرتفع ساختن دیگر موارد نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با  و منطبق می باشد که همگامموارد وجود کتابهای کمک آموزشی مناسب 

را درقالب تمرینات  کتاب درسی کتاب درسی، دانش آموزان بتوانند مطالب

  بگیرند. فرا عمیق تر و به روز،راحت تر و مناسب

در این مجموعه کامل سعی بر آن داشتیم که ضمن انطباق کامل روند مطالب 

آماده   KETدانش آموزان برای امتحانات استاندارد دنیا مانند با کتاب درسی،

 .مدارک رسمی زبان را دریافت نمایند بتوانند و گردند

 

 باشید وسرافراز سربلند

 

   قبادی راد درضاحمی

 محسن ناظری
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از فیروزکوه، دارای مدرک کارشناسی ارشد آموزش زبان  1357اردیبهشت  10، متولد  حمیدرضا قبادی راد

سال پیش تا به امروز به تدریس زبان انگلیسی در  16انگلیسی از دانشگاه اصفهان می باشند. وی از 

دماتی تا پیشرفته) آیلتس و تافل( برای کودکان، نوجوانان و بزرگساالن اشتغال کلیه سطوح  از مق

 می باشند. ر مدارس نمونه دولتی شهر اصفهان داشته و دبیر رسمی آموزش و پرورش د

نامبرده به جز پیشینه همکاری با موسسات نام آشنایی چون علوم و فنون کیش, آموزشگاه زبان سخن 

لی صدر، سابقه همکاری به عنوان سوپر وایزر و مدیر آموزشی موسسه سرا و موسسه آموزش عا

، ایفای نقش به عنوان سرگروه دپارتمان زبان آموزش تا کنون 1382زشی علوم و فنون کیش از سال آمو

 , M.A Questions ,IELTS Elegance 600 :اصفهان و تألیف کتابهای 2و پرورش ناحیه 

Stylish English, Elite, Word Basket, Speaking Questions Bank 

,Teachers' Feedback     .در بحث مقاالت بین المللی نیز ایشان  را در کارنامه ی خود دارد

چاپ شده در  ISI مقاله سهو نیز  2014تخصصی چاپ شده در کشور فنالند در سال  های صاحب مقاله

 می باشند. در ایران 2016سال 

می  TTCچندین ساله در آموزش تربیت مدرس و برگزاری دوره های ایشان همچنین دارای سابقه 

باشند. برگزاری دوره های تخصصی و جنرال آموزش زبان برای پرسنل ارگانهای مختلف از جمله 

حفاظت اطالعات سپاه پاسداران, سازمان فنی و حرفه ای اصفهان  وپرسنل  کنترل پرواز فرودگاه 

 یتهای تخصصی آموزشی ایشان می باشد. شهید بهشتی اصفهان بخشی از فعال

 رشته زبان و از اصفهان،دارای مدرک کارشناسی در 1358آذرماه  22محسن ناظری عباس آباد،متولد 

 10او کارمند رسمی آموزش وپرورش با بیش از  ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاداسالمی قم می باشد.

ی با موسسه آموزشی علوم وفنون کیش  و وی همچنین سابقه همکار سال سابقه کار می باشد.

همکاری نامبرده با موسسه زبان گویش درزمینه  را در سوابق کاری خود دارد.موسسه زبان گویش 

 تدریس در کلیه سطوح همچنان ادامه دارد.
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