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رشط اسالم برای معامالت
ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید! اموال همدیگـر را در میان
خـود بـه باطـل نخورید مگـر آن که داد و سـتدی (تجارتی)
بـا رضایـت یکدیگـر باشـد و خودتـان را نکشـید زیـرا کـه
خداونـد همـواره با شـما مهربـان است(.نسـاء ،آیه )29
یکـی از اصلـی تریـن نـکات ایـن آیـه توجـه بـه موضـوع
اقتصـادی بـه عنـوان یکـی از بنیـان هـای تاثیـر گـذار در
شـرایط اجتمـاع اسـت .بـه این معنا که اگـر قوانین مالکیت
زیـر پـا گذاشـته شـود و سیسـتم اقتصـادی ناسـالم روال
عـادی اجتماعـی شـود ،چـه بسـا که افـراد برای قیـام علیه
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زرانـدوزان قتـل بـه راه بیندازنـد.
امـام باقـر(ع) در تفسـیر ایـن آیه فرمـوده اند :ربـا ،قمار ،کم
فروشـی و ظلم از مصادیق باطل خوردن مال دیگران اسـت.
(تفسـیر نورالثقلیـن) و همچنیـن امام صادق نیـز فرمودند:
کسـی کـه قـرض بگیرد امـا بداند که نمی توانـد بازپرداخت
کنـد ،مـال باطل خورده اسـت(.کافی ،ج ،5ص)95
یکـی دیگـر از نکتـه هایـی که در این آیه نهفته اسـت بحث
رضایت طرفین در هنگام داد و سـتد اسـت .شـاید بعضی از
شـما بـا خوانـدن این چند سـطر بـا خود بگوییـد زمانی که

تیـغ تیـز زیـر گلوی فردی گذاشـته می شـود تا سـندی را
امضـا یـا مالـی را جابـه جـا کنـد ،مـال باطـل می شـود .اما
در واقـع هـر زمـان کـه خریـدار و مالـک بـه اکـراه یا از سـر
بیچارگـی و نـداری یـا اضطرار پای معاملـه ای بیاید ،باید در
حلال بـودن آن مـال کمـی شـک کرد .شـما حتمـا جمله
«طـرف پـول الزمه» را شـنیده اید...
برگرفته از کتاب آموزه های پیشرفت و رونق در کسب و تجارت
غالمرضا حسن پور اشکذری

ایده ای که سازنده آیس پک از تجربه کودکی اش گرفت
در ایـن نوشـتار داسـتان زندگـی
سمیه محمدنیا حنایی
کارآفریـن نـوآوری را مـرور مـی
روزنامه نگار
کنیـم کـه بارها و بارها شکسـت را
تجربـه کرده اما هرگز ناامید نشـده
اسـت .کارآفرینـی کـه فهمیـده بود بـرای موفقیت الزم نیسـت یک
ماشـین زمـان اختـراع کنـد یا سـفینه ای بـرای دور زدن در سـپهر
گیتـی بسـازد .تنهـا همیـن کـه بتوانـد با یک ایـده جالـب و جدید،
مبلغ قابل مالحظه ای درآمد کسـب کند یعنی موفق شـده اسـت.
مختـرع آیس پک این نوشـیدنی نیمـه جامد و نیمه منجمد مهمان
امروز ماسـت.
بابـک بختیـاری در سـال  1357در تهران به دنیا آمـد .او در خانواده
ای بـزرگ شـد کـه پدر خانواده شـغل آزاد داشـت .بنابراین اندیشـه
بـازاری و سـودآوری در او نهادینـه شـده بود .خـود او نیز اعتراف می
کنـد کـه همیشـه دلـش می خواسـته یـک بـازاری خوب شـود اما
فشـارهای خانـواده باعـث شـد در رشـته عمران شـروع بـه تحصیل
کنـد ،هـر چنـد شـوق درآمدزایـی اش نگذاشـت کـه او درسـش را
تمـام کند!
اولیـن تجربـه کاری بابـک از کار کـردن روی خـودروی نیمـه جـان
پیکانـش رقـم مـی خـورد ،پیکانـی کـه بـه امیـد راه انـدازی یـک
مغـازه سـاندویچ فروشـی شـراکتی فروختـه شـد .اما متاسـفانه این
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حرفهای
مردم
نظاریت در ابزار تلفن هرماه نیست

مـن هفتـه قبـل برای خریـد یک تلفن همـراه به بـازار رفتم.
خیلـی جالـب بـود ،هر جـا برای خـودش یک قیمت داشـت
و تفـاوت قیمـت هـا بـرای یـک تلفـن همـراه حتی تـا 200
هـزار تومـان هـم مـی رسـید امـا کاش فقـط این بـود .وقتی
هـم کـه گوشـی را خریـدم برای ریختـن چند نرم افـزار روی
آن حـدود  100هـزار تومـان گرفتنـد .انداختـن گلس و گارد
بـرای گوشـی هـم حدود  85هـزار تومان شـد .در صورتی که
مغـازه ای همیـن خدمـات را بـا مبلغ  300هـزار تومان انجام
مـی داد و مغـازه ای کـه اتفاقـا نمایندگی فروش بـود با 250
هـزار تومان!

تفاوت بیمه کار اب بیمه خود اشتغایل

مـن در یـک شـرکت تشـریفاتی کار می کنم و حـدود چهار
سـال اسـت که از این طریق کسـب درآمد می کنم .متاسفانه
شـغل مـا سـختی هـای زیـادی دارد کـه یکی از مهـم ترین
آن هـا نبـود بیمـه اسـت .چـرا کـه درآمد ما به صـورت ثابت
نیسـت و حتـی ممکـن اسـت در مـاه هایی مجلـس کمتری
داشـته باشـیم و درآمدمان نصف شـود .البته کارفرمایم می
گویـد کـه تـو بـه راحتـی مـی توانـی خـودت را بیمـه کنی.
یعنـی مبلغـی از درآمـد ماهانه ات را نگه دار و خودت را بیمه
خـود اشـتغالی کـن .حاال مـن این سـوال را دارم کـه تفاوت
بیمـه خـود اشـتغالی با بیمه کار چیسـت؟

لطفا مهشدگردی را ادامه دهید

صفحـه گردشـگری و خـودرو جـذاب تـر شـده اسـت ،لطفا
مطالـب مشـهد گـردی را ادامـه دهیـد .ممنـون از شـما

بیمه درمان گروهی درابره انزایی

سلام ،همسـرمن چند سـالی اسـت که در یک شـرکت به
عنـوان حسـابدار مشـغول بـه کار اسـت .مدیر شـرکت تمام
کارکنـان را بیمـه درمان گروهی کرده اسـت و انصافا مزایای
خوبـی دارد امـا متاسـفانه دربـاره نازایـی ایـن بیمـه خیلـی
کارایـی نـدارد .مثلا تمام آزمایش های قبل از شـروع درمان
هـای نازایـی بـدون حمایـت بیمـه انجـام مـی شـود .حتـی
برخـی از اعمـال نازایـی ماننـد  IUFنیـز بـا درصـد کمـی با
بیمه محاسـبه می شـود .لطفا درباره مشـکالت بیمه نازایی
گروهـی هم مطلب بنویسـید.

در آخر هفته به سیمنا هم بروید

بخـش آخـر هفتـه کجـا بریـم ،خیلـی جالـب و خواندنـی
اسـت .شـاید بازهـم عـده ای مثـل مـا بـه همـان طرقبـه و
شـاندیز برونـد امـا حداقل با مکان های گردشـگری مشـهد
آشـنا مـی شـویم .اگـر مـی شـود در ایـن قسـمت از فیلـم
هـای روی پـرده هـم بنویسـید .مثلا ایـن که کدام سـینما
هـا اکـران دارنـد و قیمـت بلیـت های شـان چند اسـت؟ یا
اگـر شـد یـک نظـر هـم دربـاره اش بدهیـد کـه آیـا ارزش
رفتـن و دیـدن دارد یـا خیـر؟ گاهـی اوقـات فقـط وقـت
مـان را تلـف مـی کنیـم و پـول مـان را در سـطل زباله می
اندازیم.

کار اشـتراکی راه بـه جایـی نبـرد و بابـک بعـد از یـک سـال بـا یک
بدهـی دو میلیونـی خانـه نشـین شـد .بدهـی بـاال آورده اش بزرگ
تریـن مانـع او بـرای ایجـاد یک کسـب و کار جدید بـود ،بنابراین به
دنبـال کارهایـی می گشـت که هزینـه کمتری بـرای راه اندازی اش
الزم باشـد .تاسـیس بوفـه در مـدارس از آن فکرهـای بکـر بابک بود
کـه اتفاقـا خیلـی هم جـواب داد اما با فرا رسـیدن تابسـتان کسـب
و کار او نیـز تعطیـل شـد .بابـک بـه دنبـال راه جدیدی بـرای درآمد
زایـی بـود تـا ایـن که به صـورت اتفاقـی وارد خرید و فروش اسـباب
دسـت دوم شـد .او وسـیله های کهنه را می خرید و با کمی تعمیر
و گاه زیبـا سـازی بـا قیمـت بهتـری مـی فروخـت ،از آن جایـی که
درآمـدش خـوب بـود ،دسـت بـه کار تولیـد میزهای تحریـر و رایانه
زد کـه در آن زمـان حسـابی رونـق داشـت .بابک با همـکاری یکی از
دوسـتانش اولیـن شـعبه سـاخت و فروش میزهـای رایانـه را افتتاح
کرد ،شـعبه دوم و سـوم نیز تاسـیس شـد و درآمد خوبی داشـت تا
ایـن کـه اختالفـات میـان او و شـریکش زیـاد شـد و کار بـه جدایی
و در نهایـت ورشکسـتگی کشـید ،ورشکسـتگی کـه ایـن بـار بدهی
بیشـتری روی دسـت بابـک گذاشـته بـود .اما او با روحیه خسـتگی
ناپذیـرش دسـت از تلاش برنداشـت .ایده دیگـری در ذهنش جرقه
زد کـه عبـارت بـود از «سـوپر خونه سـرویس» .بابـک در واقع پیک
خریـد سـوپرمارکت هـای بزرگ شـده بود و حتی اندیشـه همکاری

بـا خـود تولیدکننـدگان بـرای پخـش خانـه بـه خانه محصـوالت را
در سـر مـی پرورانـد امـا سررسـید قـرض هـا و بدهـی هایـش بـه
او فرصـت نمـی دادنـد .بنابرایـن بایـد راهـی مـی یافـت کـه خیلی
زودتـر از ایـن حـرف هـا به پول می رسـید .او خودش مـی گوید« :از
دوران کودکـی بسـتنیها را بـا هـم زدن رقیـق مـی کـردم و بـا موز
یـا اسـمارتیز مخلـوط کـرده و میخـوردم و خیلـی از ایـن کار لذت
میبـردم .تصمیـم گرفتـم ایـن کار را در مقیـاس بـزرگ عملی کنم.
تصمیـم گرفتم بسـتنی رقیقتـر و حاوی میوه درسـت کنم که پس
از بسـتهبندی بـا نـی بتـوان آن را نوشـید .پـس از شـکلگیری ایـن
ایـده در ذهنـم نمونههـای اولیـه آن را آماده کـردم و برای امتحان به
اعضـای فامیـل و آشـنایان دادم .ایده با اسـتقبال خوبی روبهرو شـد.
پـس از جسـتوجوی فـراوان توانسـتم دسـتگاه بسـتهبندی کننده
لیـوان و نـی مخصـوص را کـه بتواند بسـتنی در آن جریان یابد ،پیدا
کنـم و آمـاده راهانـدازی اولین شـعبه آیـس پک شـدم .از همان روز
نخسـت چشـمانداز جهانی شـدن محصول را در ذهنم میپروراندم
بـه همیـن منظـور روی تابلوی اولیـن مغازه خود نوشـتم :آیس پک
شـعبه مرکـزی و بعـد از سـنجش تـوان بالقـوه بـازار در مکانهـای
دیگـر شـعبه هـای دوم و سـوم و  ...را راهانـدازی کـردم تـا آن جا که
هماکنون حدود  120شـعبه در ایران و  10شـعبه در کویت ،مالزی،
دبـی و هنـد در حال فعالیـت دارم».

آشنایی با کسب و کار متکی بر دانش و مهارت شخصی

برای مدرس زابن شدن چه کنیم؟

ایـن روزهـا اگـر بـه مؤسسـات آمـوزش زبـان انگلیسـی یـا هـر زبـان دیگری مراجعـه کنید ،اولیـن چیزی که توجه شـما را جلب میکند ،شـلوغ بودن آن جاسـت .در گذشـته ،مؤسسـات
میالد قارونی
تـا ایـن حـد شـلوغ نبـود و مـردم کمتـر رغبـت میکردنـد کـه دانـش زبان خـود را افزایـش دهند؛ امـا امروزه ،بـزرگ و کوچـک و پیر و جـوان درصدد یادگیـری یک زبـان خارجی به هر
روزنامه نگار
دلیلـی هسـتند .البتـه مهمتریـن دلیـل آن را میتـوان نیـاز بـه دانسـتن یک زبان خارجی در عصر ارتباطات و افزایش مهاجرت دانسـت .همین شـلوغی مؤسسـات باعث شـده آنها هرسـال
تقاضـای جـذب مـدرس زبـان بـه ویـژه انگلیسـی بدهنـد .همیـن مسـئله روی انگیـزه زبان آمـوزان تأثیر میگـذارد تا بعد از یادگیـری ،کار خـود را به عنوان یک مـدرس زبان آغاز کنند اما بیشـتر آنها یک مسـئله
را نمیداننـد :دانسـتن زبـان بـا تدریس آن خیلی فـرق دارد.
ایـن روزهـا خیلـی از مـردم به لطف کالسها ،زبان انگلیسـی را یاد
میگیرنـد و میتواننـد حداقـل متنی انگلیسـی را خودشـان بدون
کمـک بخواننـد و ترجمـه کننـد؛ امـا هیچکـدام نمیتواننـد آن را
تدریـس کننـد .بـرای ایـن کـه تدریـس ،آن هـم زبان یک کشـور
دیگـر ،بـا آن چیـزی کـه شـما فکرمی کنید ،متفاوت اسـت .شـما
معلـم خـود را در کالس میبینیـد امـا از سـختیهایی کـه او برای
رسـیدن بـه این موقعیت کشـیده اسـت ،خبـر ندارید.
مدرس زبان شـدن کار سـختی نیسـت .اگر کسـی حوصله تدریس
داشـته باشـد و بـه خوبـی تکنیکهـای آن را یـاد بگیـرد ،میتواند
شـانس مدرس زبان شـدن را داشـته باشـد اما نکته این جاست که
هـر کسـی هـم از عهـده آن برنمیآیـد .به هر حال ،نـکات و اصولی
وجـود دارد کـه بایـد آنها را بدانیـد و رعایت کنید.
کیـارش پورنعمتـی دانشـجوی سـال آخـر رشـته مترجمـی زبان
انگلیسـی و مدرس جوان زبان اسـت که پنج سـال تجربه آموزشـی
دارد .کیـارش بـا ایـن کـه هنـوز بـه اصطلاح اول راه و نسـبت بـه
خیلی از مدرسـان باتجربه جوان اسـت اما در همین مدت کم هم
در مؤسسـات آموزشـی معتبری فعالیت داشـته اسـت .او دو سـال
در موسسـه کیـش ،یـک سـال در سـیتا و هـم اکنون بیشـتر از دو
سـال اسـت که در موسسـه زنگنـه ،تکنیکهای آیلتـس را آموزش
میدهـد .همچنیـن در کنـار آن تدریـس خصوصـی میکند.
مـا از کیـارش در خصـوص راهکارهـای ورود به این کار پرسـیدیم.
بـه اصطلاح از همـان «ب» بسـم ا ...کـه میگوییم.

مشا ساختار کلمات را یاد یمدهید

مـدرس زبـان انگلیسـی دو وظیفه کلـی در کالس دارد؛ اول از همه
ایـن کـه زبـان آمـوزان را با سـاختار و پایهترین کلمات آشـنا کند،
بـه طـوری کـه آنهـا بتواننـد بعـد از پایان هـر دوره خـود ،حداقل
ارتباطـی بـا زبـان انگلیسـی برقـرار کننـد ،دوم آشـنا کـردن زبان
آمـوزان بـا فرهنـگ بریتانیـا و آمریکاسـت .البتـه قـرار نیسـت در
کالس بـه آمـوزش فرهنـگ بپـردازد ،بلکـه باید مثالهـای خود را
بـه ویـژه در جملات ،از نمونـه صحبتهـای مـردم این دو کشـور
بیشـتر انتخاب کند.

علت افزایش درخواست؛ نیاز به فناوری و
افزایش مهاجرت

بـه هـر حـال ،مـا در دورهای زندگـی میکنیـم کـه عصـر فنـاوری
و ارتباطـات نامیـده میشـود .بسـیاری از برنامههایـی کـه امـروزه
مـورد اسـتفاده قـرار میگیرد ،پایه نوشـتاری زبان انگلیسـی دارند.
از طـرف دیگـر ،بسـیاری از شـرکتهای داخلـی ارتباطـات تجاری
خـود را فراتـر از مـرز بـرده و بـا دیگر کشـورها در ارتباط هسـتند.
ارتباطـی کـه بیشـتر آنهـا بـا زبـان انگلیسـی انجـام میشـود.
همچنیـن افزایـش مهاجـرت و نیـاز بـه داشـتن مـدرک آیلتس و
تافـل یـا حداقـل مدرکـی که نشـان دهنده سـطح زبانی باشـد ،از
دالیلی هسـتند کـه باعث افزایش ثبتنام متقاضیـان آموزش زبان
شـده اسـت .حـاال ایـن کـه چـه زبانی باشـد ،فرقی نـدارد.
همیـن افزایـش تقاضـا در ثبتنـام باعـث افزایـش نیـاز بـه نیروی
مدرس در آموزشـگاه شـده اسـت .مدرسی که بتواند زبان انگلیسی
یـا هـر زبـان دیگـری را آموزش دهـد .نکته جالبتر این کـه امروزه
شـاهد افزایـش یادگیـری زبانهای دیگر مانند آلمانی ،فرانسـوی و
 ...در کنار انگلیسـی هستیم.

 TTCالزم است

بـرای ایـن کـه مـدرس زبـان انگلیسـی شـوید ،باید مـدرک TTC
دریافـت کنیـد .در هر آموزشـگاه زبانی که درخواسـت مدرس داده
باشـد ،چنیـن مدرکـی اعطا میشـود .البته باید از قبـل در دوره آن
شـرکت کرده و در آزمون نهایی که توسـط مدرسـان آن جا گرفته
میشـود ،نمـره قبولـی را به دسـت بیاورید.
نکتـه بعـدی ایـن کـه بـرای شـرکت در ایـن دوره یا بهتـر بگوییم
بـرای مـدرس زبـان شـدن ،حداقـل دانـش زبانـی شـما بایـد
 Upper Intermediateباشـد .کسـی که چنین سـطح زبانی دارد،
میتوانـد بـه کـودکان و نوجوانـان یـا ترم یـک آموزش دهـد .البته
بایـد گفـت کـه این روش (از نظر کیارش) اشـتباه اسـت؛ برای این
که سـطوح پایین ،پایه هسـتند .متأسـفانه بسـیاری از مشـکالتی
کـه زبـان آمـوزان در ترمهـای باالتـر بـه آن برمیخورنـد ،به دلیل
همیـن ضعیـف بودن دانش زبانی مدرس اسـت .در واقـع ،از آن جا
کـه او سـطح زبـان باالیی نـدارد ،احتمال اشـتباه در تلفظ یا گرامر
وجـود دارد و ایـن باعـث یادگیری نادرسـت زبان آموز میشـود.
بـرای زبـان دیگـر نیازی به تی تی سـی نیسـت .البته این بسـتگی
بـه خـود آموزشـگاه دارد؛ امـا بـرای شـخصی که میخواهـد ژاپنی
آمـوزش دهـد ،داشـتن این مدرک الزامی نیسـت.

مدرس ابید همه کاره ابشد

برخـی مدرسـان زبـان را بـه چنـد گروه تقسـیم میکنند :کسـی
کـه فقـط اسـپیکینگ کار میکند ،کسـی کـه هر چهار مهـارت را
آمـوزش میدهـد یا کسـی کـه فقط در حوزه آمـوزش تکنیکهای
آیلتـس فعالیـت میکنـد .کیـارش مـی گویـد :ایـن تقسـیمبندی
ً
کاملا غلـط اسـت و مـدرس زبـان
هیـچ پایـه و اساسـی نـدارد و
بایـد بتوانـد همـه چیـز را به صـورت کامل آمـوزش دهـد .در واقع
بـرای او فرقـی نداشـته باشـد کـه سـر چه کالسـی اسـت و باید بر
هر مهارتی تسـلط کامل داشـته باشـد .متأسـفانه این تقسیمبندی
را افـراد تـازهکار در ایـن حـوزه بـرای شـانه خالـی کردن بـه وجود
آوردهاند.

دانش زابین خودت قوی یمشود

کسـی که مدرس زبان میشـود ،باید هرروز مطالعه داشـته باشـد؛
چـه مطالعـه مطالب انگلیسـی و چـه مطالعه آخریـن تکنیکهای
تدریـس .ایـن مسـئله باعـث بهبـود زبـان انگلیسـی او میشـود.
همچنیـن از آن جـا کـه هر درسـی را چند بار در طول سـال درس
میدهـد ،همـه چیـز بـرای او تکـرار میشـود .در واقـع ،هیچوقـت
زبـان را فرامـوش نمیکند.
متأسـفانه تدریـس زبـان معایبـی نیـز دارد .بـه هـر حـال ،تدریس
هرچقدر هم که شـیرین باشـد ،باعث فرسـودگی میشـود .خیلی
از همـکاران کیـارش کـه  20سـال تجربـه آموزش زبان انگلیسـی
دارنـد ،دچـار نوعـی کسـالت در ایـن کار شـدهاند .شـاید یکـی از
دالیـل آن ،وجـود انتهـا در ایـن کار اسـت؛ یعنی شـما بعـد از یک
مـدت دیگـر پیشـرفتی چـه از نظـر دانـش و چـه از نظـر حقـوق
نخواهیـد داشـت .همـه چیـز بـرای شـما ثابـت خواهـد بـود .ایـن
مسـئله باعث میشـود انگیزه یک معلم بعد از  20سـال کار کردن
گرفتـه شـود؛ امـا بـه هر حـال ،تدریس زبان یک عشـق اسـت .اگر
عاشـق ایـن کار نباشـید ،نمیتوانیـد سـختی آن را تحمـل کنید.

سطح درآمد به مرور افزایش یم یابد

برای مدرس شدن
اص ً
ال نیازی به داشتن
مدرک دانشگاهی در
رشته زبان مترجمی
نیست .خیلی از
مدرسان هستند که
رشته آنها هیچ
ارتباطی با زبان
ندارد؛ اما در کار
خود موفق هستند.
دانش زبان و دانستن
چگونگیمدیریت
کالس است که
شما را نسبت به بقیه
متمایزمیکند

یـک مـدرس زبـان در اوایـل کار خـود حقوق چشـمگیری دریافت
نمیکنـد .حداقـل بایـد یـک سـال بگـذرد و کلی تجربه به دسـت
بیـاورد تـا بتـوان او را مدرس زبان نامید .هرچه دانش شـما افزایش
یابـد ،کالسهـای بیشـتری میتوانیـد بگیریـد و از ایـن رو سـطح
درآمدتـان هـم بیشـتر خواهد شـد .حـاال اگر بتوانید در مؤسسـات
معتبـر هـم موقعیتـی به دسـت بیاورید ،شـانس شـما در موفقیت
رشـد چشـمگیری خواهـد داشـت .از طرفـی درآمدتـان هـم زیـاد
خواهـد شـد .بـه هر حـال ،کالس خصوصـی زیادی هـم میتوانید
بگیریـد که خود همین مسـئله بر افزایش سـطح درآمـد اثر زیادی
خواهد گذاشـت.

مدرک دانشگاهی؟ خیر

ً
اصلا نیازی به داشـتن مدرک دانشـگاهی در
بـرای مـدرس شـدن
رشـته زبان مترجمی نیسـت .خیلی از مدرسـان هسـتند که رشته
آنهـا هیـچ ارتباطـی با زبان نـدارد؛ اما در کار خود موفق هسـتند.
دانـش زبـان و دانسـتن چگونگـی مدیریـت کالس اسـت که شـما
را نسـبت بـه بقیـه متمایـز میکنـد .بیشـتر آنهایـی کـه مدرک
دانشـگاهی زبـان ،ادبیـات یـا مترجمـی ،از دانشـگاه میگیرنـد ،به
دنبـال فعالیـت تخصصـی در دیگـر حـوزه هـا میرونـد .البتـه مـا
فـوق لیسـانس تدریـس بـرای زبان انگلیسـی هم داریـم که دانش
آموختـگان آن ،افـراد موفقـی در ایـن حـوزه خواهند شـد.

مدرس اب ویژیگ هایش معریف یمشود

مدرس زبان باید سـروقت باشـد ،باید اصول روان شناسـی تدریس
را بـه خوبـی بدانـد ،نیازهای زبان آموزان را بـه خوبی بداند ،در واقع
بایـد بدانـد کـه هـر زبان آمـوز برای چـه هدفی در کالس شـرکت
کـرده اسـت و چـه مشـکالت و محدودیتهایـی دارد تـا بتوانـد
بهتریـن شـیوه تدریـس را بـرای او درنظـر بگیرد ،همیشـه مطالعه
کنـد ،منابع انگلیسـی مختلفـی را برای افزایش سـطح دانش زبانی
خـود بخوانـد ،بـا فنـاوری پیش بـرود تا بتوانـد از مثالهـای به روز
و بهتـری در کالس اسـتفاده کنـد .از همـه مهمتـر این کـه قبل از
شـروع کالس ،همیشـه مطالعه داشـته باشـد و بدون آمادگی وارد
کالس نشود.

