
مدرک مهارت

زبان وفرهنگ 

انگلیسی

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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با عرض درود و خوش آمد به دورۀ زبان و فرهنگ انگلیسی دانشگاه مک گیل در 

مونترآل کانادا!

اساتید ما شما را به سمت نوعی از یادگیری راهنمایی می کنند که شما را برای 

تحصیالت یا کار در آینده و یا زندگی به زبان انگلیسی، در دنیای همواره در حال 

تغییر امروز، آماده می کند.

دانشجویانی همچون خود شما از سراسر جهان در دانشکدۀ ما شرکت می کنند. 

هر دانشجویی دالیل منحصر به خودش را برای یادگیری زبان انگلیسی دارد و هر 

کس، به روش منحصر به خود، در دانشگاه زیبای ما که در شهری فوق العاده و چند 

فرهنگی واقع است، زبان انگلیسی را یاد می گیرد.

نه شهر دیگری مثل مونترآل وجود دارد و نه دانشگاه دیگری همچون مک گیل. 

بیایید و به ما بپیوندید!

کوین استنلی

استاد و مسئول هماهنگی دورۀ زبان وفرهنگ انگلیسی

 پیامی از طرف  

مسئول هماهنگی آموزش
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آموزشگاه دوره های پیشبرد مهارت مک گیل فرهنگ و زبان انگلیسی

 دوره های

 هفتگی

6
در دوره ای شرکت کنید که برای هزاران دانشجو از 60 کشور جهان امکان کار، تحصیل، و 

زندگی به زبان انگلیسی را فراهم کرده است.

زبان

این دوره بهترین راه برای غرق شدن در زبان انگلیسی و پیشبرد مهارت های خواندن، نوشتن، صحبت کردن، و ادراک است. 

چه هدف تان پیشرفت درکار باشد، یااینکه بدنبال تحصیل در دانشگاهی انگلیسی زبان باشید، و یا صرفا قصد بهبود اعتماد 

به نفس خود را دارید، با شرکت در این دوره ها فرصت بهره بردن از اساتید و دانشجویان فوق العاده ما را که از سراسر 

جهان می باشند را خواهید داشت. 

فرهنگ

دوره زبان وفرهنگ انگلیسی صرفاً به یادگیری زبان محدود نمی شود. این دوره به شما کمک می کند که از نزدیک با فرهنگ 

جامعه نیز آشنا شوید! انجام فعالیت های هفتگی با افراد انگلیسی زبان آگاهی فرهنگی شما را افزایش می دهد، ذهن شما را 

باز می کند، و به کمک آن می توانید، در یک محیط یادگیری بهره مند از ملیت های مختلف و تنوع سنی، دوست های جدیدی 

را پیدا کنید. 

 روزهای

 هفته

زبان وفرهنگ 

انگلیسی

مدرک مهارت

 کالس های

 روزانه

تمام وقت

داخل کالس
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•   8  سطح مهارت زبان انگلیسی )مقدماتی تا پیشرفته(

•  هر سطح/دوره 6 هفته به طول می انجامد 

•  6 دوره در سال

•  24 ساعت در هفته، دوشنبه تا جمعه

•  دو استاد مک گیل برای هر کالس

•   پارتنرهای مکالمه ای که به پیشرفت زبان انگلیسی شما کمک می کنند 

•   فعالیت های فرهنگی هیجان انگیز در مدرسه

•   پروژه هایی خالقانه برای آگاهی یافتن از فرهنگ

برای آزمون تعیین سطح 

ثبت نام نمایید

ویژگی های 

اصلی

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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این برنامه به گونه ای طراحی شده است که به شما کمک کند که به سطح پیشرفته ای از مهارت استفاده از زبان انگلیسی برسید و به درک عمیقی از 

فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان دست یابید. پس از تکمیل دوره، خواهید توانست:

•    با موفقیت دوره های دانشگاهی انگلیسی زبان را دنبال کنید؛

•    با آسودگی خاطر در محیط های کاری انگلیسی زبان فعالیت کنید؛

•    به صورتی شفاف و منسجم به زبان انگلیسی متون آکادمیک و حرفه ای بنویسید؛

•    با اعتماد به نفس و به نحوی درخور، در هر شرایطی منظور خود را به زبان انگلیسی بیان کنید.

از موارد زیر نیز برخوردار خواهید شد:

.)CEGL 423 و CEGL 413 دریافت مدرک مهارت زبان وفرهنگ انگلیسی مک گیل پس از تکمیل دو سطح پیشرفته )یعنی    •

•    به رسمیت شناخته شدن در مک گیل به عنوان فردی که پیش نیازهای زبان انگلیسی الزم را برای ورود به سطوح کارشناسی و همچنین تحصیالت تکمیلی 
برآورده کرده است.

 American Council on the Teaching of Foreign Languages )ACTFL(, Common European برآورده سازی معیارهای بین المللی همچون    •
.Framework of Reference for Languages )CEFR(, وthe Canadian Language Benchmarks )CLB(

 نتایج 

یادگیری

مدرک شما

پس از تکمیل دوره های ضروری، مدرک توانش زبان و فرهنگ انگلیسی مک گیل را دریافت خواهید 

کرد و به عنوان کسی که نیازمندی های زبان انگلیسی را برای ورود به دانشگاه مک گیل برآورده کرده 

است به رسمیت شناخته خواهید شد.
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برای دریافت مدرک مهارت زبان و فرهنگ انگلیسی، چه چیزهایی الزم است؟ بسته به نتیجۀ آزمون تعیین سطح و دوره یا سطحی که در آن قبول 

می شوید، به کمک جدول زیر می توانید ببینید که برای دریافت مدرک چه دوره هایی را الزم است پشت سر بگذارید.

پس از پشت سر گذاشتن دوره های Advanced )پیشرفته( با نمرۀ )-B( ٪65 یا باالتر، صالحیت  

دریافت مدرک مهارت زبان وفرهنگ انگلیسی را پیدا می کنید. 

برای آزمون تعیین سطح 

ثبت نام نمایید

مسیر دریافت مدرک

CEFRIELTSدورهسطح

1CEGL 213 – Elementary 1A1-A2<4

2CEGL 223 – Elementary 2A2<4

3CEGL 313 – Intermediate 1A2-B14.5-5

4CEGL 323 – Intermediate 2B15-5.5

5CEGL 333 – Intermediate 3B1-B25.5-6

6CEGL 355 – Bridge to ProficiencyB26

7CEGL 413 - Advanced 1*B2-C16-6.5

8CEGL 423 - Advanced 2*C16.5

* تکمیل هر دو دوره برای دریافت مدرک مهارت زبان الزامی است.

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

 دروس 

و سطوح

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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در این برنامۀ فشرده و منحصر به فرد، با اتخاذ شیوه های فعال، کاربردی و شخصی سازی شدٔه ما برای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی،  

مهارت های الزم را برای کار، تحصیل، و زندگی به زبان انگلیسی کسب خواهید کرد.  

رویکرد منحصر به فرد ما که مبتنی بر تحقیقات علمی است بر اساس این سه ویژگی محوری بنا شده است:  

تطابق با واقعیت 

برای یادگیری یک زبان جدید، به دانش و مهارت عملی نیاز دارید که برقراری ارتباط در شرایط واقعی را برای شما ممکن 

می سازد. به همین خاطر است که در کالس های ما، تمرکز بر روی استفاده از مطالب درسی واقعی با مضمون واقعی 

وموضوعاتی است که با حقیقت روزمره زندگی دانش آموزان مرتبط می باشد. چه هدف تان کار یا تحصیل باشد و چه صرفاً 

شرکت در موقعیت های اجتماعی مختلف، کالس های ما شما را به دانش و مهارت عملی الزم برای این فعالیت ها مجهز 

می کند.

شخصی سازی شده 

ما بر این امر واقفیم که هر دانش آموز منحصر به فرد است. به همین خاطر است که اساتید مک گیل مطالب درسی را به نحوی 

تنظیم می کنند که با سطح و سبک یادگیری شما متناسب باشد و هر زمان که در هر مرحله از یادگیری خود با چالش روبرو 

شدید، به شما بازخوردی شخصی سازی شده می دهند تا به کمک آن بتوانید بر آن چالش غلبه کنید. 

فعال 

 از آنجا که یادگیری از طریق فعالیت کردن محقق می شود، ما در کالس هایمان از شیؤه یادگیری مبتنی برانجام فعالیت

)task-based( استفاده می کنیم استفاده می کنیم. وقت کالس صرف صحبت کردن و کار با دیگران به زبان انگلیسی می شود 

و این کار این امکان را به شما می دهد که هر روز مهارت های زبانی خود را تقویت کنید.

رویکرد ما به یادگیری 

و آموزش
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بهترین قسمت برنامۀ فرهنگ و زبان انگلیسی مک گیل چیست؟ این که شما می توانید انگلیسی را از طریق فعالیت های فرهنگی یاد بگیرید. 

چه نوع فعالیت های فرهنگی در انتظار شماست؟ از گفتگو و بحث در مورد مطالب مورد انتخاب شما تا تبادالت فرهنگی واردوهای اموزشی  این 

برنامه پر است از فعالیت های بی نظیری است که امر یادگیری را برای شما سرگرم کننده و جذاب می کند. 

پروژۀ آگاهی یافتن از فرهنگ 

از طریق پروژۀ آگاهی یافتن از فرهنگ می توانید به صورت عمیق به مباحث مربوط به زندگی در کانادا و مونترآل و فرهنگ بپردازید. این فعالیت یک 

بار در هر دوره و در قالب گروهی برگزار می شود و به شما این فرصت را می دهد که به کنکاش در یکی از جنبه های فرهنگی مونترآل یا کانادا بپردازید و 

همچنین با یک کارشناس در مورد پروژه گروهی خود به زبان انگلیسی مصاحبه کنید. 

اردوها / گردش های آموزشی 

هر هفته یک اردو / گردش آموزشی با هدف تعامل و ایجاد ارتباط و مکالمه توسط انگلیسی زبانانی برگزار می شود که شما را با خود به قلب 

مکان های محبوب درمونترال وکانادا برده و و به سؤاالت شما پاسخ می دهند. در قالب این  اردوها و  گردش های آموزشی می توانید در مورد بهترین 

فعالیت های ممکن در مونترآل اطالعات کسب کنید. عالوه برآن، این فعالیت ها که عمدتا در راستای مطالب آموزش داده شده درکالسها میباشند، 

به شما این امکان را می دهند تا مطالب ارائه شده را به صورت عملی و در محیط واقعی در مونترال و کانادا تجربه کرده ودر نتیجه زبان انگلیسی خود 

را هم بهبود بخشید.

تعامالت فرهنگی 

 )McGill Community for Lifelong در قالب تعامالت فرهنگی این فرصت را خواهید یافت که با اعضاء انجمن علم آموزی مادام العمر مک گیل

 )Learning آشنا شوید و با آن ها تعامل کنید. اعضاء این انجمن بازنشستگانی هستند که دور هم جمع می شوند

 و هدف شان این است که فعال بمانند و به یادگیری ادامه دهند. 

فعالیت های 

فرهنگی
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آموزشگاه دوره های پیشبرد مهارت مک گیل

 چرا 

مک گیل؟

همچنین این فرصت را دارید که در محیط دانشگاه زیبای ما که با قدمتی ۲۰۰ ساله در قلب 

شهر مونترال واقع شده است،  اقامت بگزینید.

برای اینکه شما میتوانید در نهادی با شهرت 

جهانی که همواره یکی از سه دانشگاه برترکانادا 

شناخته شده است، به یاد گیری بپردازید.

به جمع دانشجویان دانشگاه مک 

گیل که از بیش از ۱۵۰ کشور جهان 

آمده اند بپیوندید.

 واقع در

مونترآلکانادا

mcgill.ca/scs-elc

نفر برنده 
جایزه نوبل 

نفر دریافت 
کننده بورسیه 

Rhodes

12

CANADA 1821

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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 چرا

 مونترآل؟

 شهری دوزبانه

روی زبان انگلیسی خود کار کنید و 

مادامی که اینجا هستید چند کلمه 

هم فرانسوی یاد بگیرید

 هنر و فرهنگ

با بازدید از موزه ها و نمایشگاه های 

هنری، با تاریخ و فرهنگ پیوندی 

عمیق برقرار کنید.

 غذا

تمامی طعم های دومین شهر 

بزرگ کانادا را تجربه کنید

 قطب صنعت

به یاد گیری زبان انگلیسی درقلب 

تپنده صنایعی چون بازی های مبتنی 

بر هوش مصنوعی، سرمایه گذاری، 

ُمد، و بیش از آن،  بپردازید!

 فستیوال ها

فستیوال های پرطرفدار مونترآل 

همچون موسیقی، کمدی، رژه های 

افتخار، و فستیوال هایی دیگررا تجربه 

کنید.

رتبۀ اولرتبۀ اول
بهترین شهر دانشجویی آمریکای 

شمالی در سال 2019

 QS Best Student Cities 2019 :منبع
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دانشجویان باید حداقل 18 ساله باشند.  •

دانشجویان باید یکی از سطوح تحصیلی متوسطه )دبیرستان( یا چیزی معادل آن را پشت سر گذاشته باشند.  •

ارائۀ کارت شناسایی دولتی ضروری است. برای کسب اطالعات بیشتر دربارۀ کارت های شناسایی قابل قبول، لطفاً به این   •
mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents :نشانی مراجعه کنید

 کارت  شناسایی

 دولتی 

 سال و

 باالتر

18

 دیپلم

 دبیرستان

 شرایط

 پذیرش

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/legal-documents
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برای شرکت در دورۀ فرهنگ و زبان انگلیسی، همۀ دانشجویان جدید باید در آزمون تعیین سطح آنالین شرکت کنند. نتیجۀ آزمون به ما کمک می کند 

که سطح مهارت زبانی فعلی شما را ارزیابی کنیم و با توجه به ساختار برنامه مان، شما را در سطح/دورۀ مناسبی قرار دهیم. دانشجویان به ازاء هر دوره 

فقط یک بار می توانند در آزمون شرکت کنند و نتیجۀ آن به مدت یک سال معتبر است. 

آزمون به صورت آنالین برگزار می شود و حدود یک ساعت زمان می برد. 

این آزمون مهارت شما را در این زمینه ها می سنجد: 

•    شنیدار

•    صحبت کردن

•    خواندن

•    نوشتن

برای آزمون تعیین سطح 

ثبت نام نمایید.

آزمون تعیین 

سطح

https://continuingstudies.mcgill.ca/search/publicCourseSearchDetails.do?method=load&courseId=11663329
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برای اولین کالس خود 

ثبت نام نمایید.

برای اطالع از جزئیات بیشتر در مورد دوره های آینده و تاریخشروع هر دوره، مهلت 

 ثبت نام و و هزینۀ دوره ها، به این نشانی مراجعه کنید:

mcgill.ca/scs-elc 

ثبت نام 

در دوره

https://www.mcgill.ca/continuingstudies/elc-registration
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
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تماس
زبان و ارتباطات بین فرهنگی

language.conted@mcgill.ca
تلفن: 15143986200+

فکس: 15143981769+

 680 Sherbrooke Street West, 11th floor, Suite 1181

Montreal, Quebec, Canada H3A 2M7

 )Kevin Stanley( آقای کوین استنلی

مسئول هماهنگی دوره

kevin.stanley@mcgill.ca

برای کسب اطالعات بیشتر 

به این نشانی مراجعه کنید:
mcgill.ca/scs-elc
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https://www.mcgill.ca/continuingstudies/program/certificate-proficiency-english-language-and-culture-intensive
https://www.mcgill.ca/continuingstudies/

