
پیشینه طرح

 ایــده اولیــه پــروژه خودآمــوز TalkSi با هدف پاســخگویی بــه نیازهای 
زبانــی عالقمنــدان بــه یادگیــری زبــان انگلیســی در اردیبهشــت مــاه 
ــم  ــوآوران راه ابریش ــه ن ــئول موسس ــر مس ــط مدی ــال 1396 توس س
مطــرح شــد. پــس از طــرح ایــده اولیــه، تحقیقــات میدانــی بــر روی 
جامعــه زبانــی موسســه و همچنیــن زبــان آمــوزان آزاد )منظــور زبــان 
آموزانــی کــه خــارج از فضــای آموزشــی موسســه، بصــورت خودآمــوز 
ــات  ــد. نتیجــه تحقیق ــام ش ــد( انج ــان می پرداختن ــری زب ــه یادگی ب
ــان  ــوژی، ترجیــح زب ــا فراگیــر شــدن تکنول نشــان داد کــه امــروزه ب
ــای حضــوری،  ــرکت در کالس ه ــه بجــای ش ــن اســت ک ــوزان ای آم
بتواننــد در زمــان و مــکان دلخواهشــان بــه یادگیــری زبــان بپردازنــد. 
تــا بــه حــال، بســته  های خــود آمــوز زبــان انگلیســی بــا رویکردهــای 
ــرآورده  ــا در ب ــازار عرضــه شــده  اســت. اگرچــه آن ه ــه ب ــی ب مختلف
ســاختن برخــی از نیازهــای زبان آمــوزان و عالقمنــدان بــه یادگیــری 
زبــان انگلیســی تــا حــدودی موفــق عمــل کرده انــد، در پاســخگویی 
بــه برخــی از مســائل و دغدغه هــای متقاضیــان بــا مشــکالتی مواجــه 
شــده اند. مــوارد آموزشــی از قبیــل عــدم نظــارت بــر فرآینــد یادگیری، 
نداشــتن پشــتیبان فنــی جهــت برطرف ســاختن مشــکالت اســتفاده 
ــان  ــت در می ــی جه ــتیبان آموزش ــا پش ــاور ی ــود مش ــج، نب از پکی

ــد. ــای مناســب و کارآم ــت راهکار ه ــتن پرســش ها و دریاف گذاش
موسســه راه ابریشــم در راســتای کمــک بــه اســتقالل زبــان آمــوزان و   

 TalkSi پاســخگویی بــه دغدغه هــای آموزشــی آن هــا، بســته آموزشــی
را بــه همــراه خدمــات پشــتیبانی و مشــاوره آموزشــی، طراحــی و بــه 

بــازار عرضــه نمــوده  اســت.
TalkSiبــه ایــن ترتیب، فرآیند آماده ســازی بســته  آموزشــی خودآمــوز 

در تابستـان 1396 آغـــاز شد. این پکیج، در 5 سطح

A1 (Starter)

A2 (Elementary)

B1 (Pre-Intermediate)

B1+ (Intermediate)

B2 (Upper-Intermediate)

مطابق با استاندارد بین المللی
 CEFR (Common European Framework of Reference)

طراحی شده است. 

فراگیــران بــه دفعــات در معــرض زبــان هــدف )انگلیســی( قــرارداده 
ــای  ــود. فایل ه ــه می ش ــد exposure گفت ــن فرآین ــه ای ــوند. ب ش
شــنیداری و دیــداری بســته آموزشــی TalkSi می توانــد تــا میــزان قابل 

توجهــی ایــن نیــاز را بــرآورده ســازد.

:)Self-assessment Tests(آزمون های خودسنجی  
ــای  ــام آزمون ه ــا انج ــد ب ــوزان می توانن ــر درس، زبان آم ــان ه در پای
خودســنجی، نســبت بــه ســنجش آموخته هــای خــود اقــدام نماینــد. 
ایــن آزمون هــا بــا هــدف کمــک بــه اســتقالل زبان آمــوزان و نظــارت 
بــر فراینــد یادگیــری، طراحــی شــده انــد. بــه ایــن ترتیــب، فراگیــران 
ــا انجــام ایــن آزمون هــا، قــادر خواهنــد شــد درک بهتــری نســبت  ب

بــه یادگیــری خودشــان بــه دســت آورنــد.

:)Final Examinations( آزمون های ارزشیابی نهایی  
در پایــان دوره )بــازه یــک مــاه و نیــم تــا دو ماهــه(، فراگیــران در یــک 
ــتفاده از  ــد. اس ــی کنن ــن( شــرکت م ــی )بصــورت آنالی ــون نهای آزم
ــران را  ــد فراگی ــده، می توان ــازی ش ــبیه س ــتاندارد ش ــای اس آزمون ه
ــر اســاس اســتانداردهای  ــه درک بهتــری از توانمندی هــای خــود ب ب

ــاند. ــی برس بین الملل
 TalkSi مزیت های رقابتی

  رفع محدودیت های زمانی و مکانی

  هزینه بسیار پایین در مقایسه با شهریه کالس های حضوری
  یادگیــری بــا ســرعت دلخــواه )بــرای افــرادی کــه فرصــت مطالعــه 

منظــم در روز یــا هفتــه را ندارنــد(
  اســتفاده از محتــوای آموزشــی معتبــر، روز آمــد، کاربــردی، مطابــق 

بــا نیازهــای امــروزه زبان آمــوزان
  آموزش واژگان بصورت تصویری 

Functionآموزش  

Authentic فایل های صوتی و تصویری  
  آزمون های خود سنجی

  آزمون های ارزشیابی استاندارد
  خدمات پشتیبانی )آموزشی و فنی(

TalkSi محتوای آموزشی پکیج خودآموز

 هر سطح این پکیج )بطور مثال، سطح A1( شامل:
 : PDF یک عدد کتاب 

ایــن کتــاب حــاوی بانــک واژگان (Vocabulary Bank)، بخــش 
اصلــی مهــارت  چهــار   ،(Useful Language) کاربــردی   گرامــر 

(Speaking ،Writing ،Reading ،Listening) ، طیــف متنوعــی از 
تمرینــات، پاســخ تمرین هــا (Answer Key) و متــن فایل هــای صوتــی 

(Transcription) اســت.

در ابتــدای کتــاب، جدولــی ارائــه شــده کــه موقعیــت فعلــی 
ــت.  ــوده اس ــخص نم ــی مش ــای بین الملل ــوزان را در آزمون ه زبان آم
بــرای مثــال، زبان آمــوز ســطح A1 اگــر قصــد شــرکت در آزمون هــای 
کمبریــج را داشــته باشــد آزمــون YLE  (Movers) بــه او پیشــنهاد داده 
می شــود. و اگــــر بخواهــــد در آزمــــون Pearson شــرکت نمــــاید 
PTE General (A1) بــرای او مناســب اســت. و اگــر بــا همیــن میــزان 
ــره ــد، نم ــرکت کن ــی IELTS ش ــون بین الملل ــی در آزم ــش زبان  دان

 TOEFL 2-5 .2را کســب خواهــد کــرد و نمره احتمالــی وی در آزمــون
حــدودا بیــن 1 تــا 39 خواهــد بود. 

بنابرایــن، زبان آمــوز از همــان ابتــدا یــک دیــد همــه جانبــه نســبت 
بــه موقعیــت فعلــی خــود در دنیــای زبــان بدســت آورده و بــا آگاهــی 

ــد. ــد مســیر مطالعاتــی خــود را آغــاز نمای بهتــری می توان
:)Audio & Video Files( فایل های شنیداری و دیداری 

 ،EFL (English as a Foreign Language) فضــای  بــه  توجــه  بــا 
ــا ــکان صحبــت بــ ــدرت امـــ ــه نـــ ــی ب ــوزان ایرانـــ  زبــان آمـــ

Native Speakers را دارنــد. بنابرایــن، بهتریــن راهــکار آن اســت کــه 



   برگزاری دو مصاحبه تخصصی و ارائه بازخوردهای آموزشی 

  اعطای گواهینامه پایان دوره 

  دریافــت فیپــا و شــابک از ســازمان اســناد وکتابخانــه ملــی و 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

ــرور  ــکال، م ــع اش ــای رف ــت کاس ه ــورت درخواس ــا در ص ضمن
ــا حضــوری  ــن و ی و جمــع بنــدی، ایــن کاس هــا بصــورت آنای
ــردد.  ــزار می گ ــران برگ ــت فراگی ــا درخواس ــق ب ــل، مطاب در مح

)هزینــه کاس هــا بصــورت مجــزا محاســبه خواهــد شــد.(

TalkSi فرایند ثبت نام و خرید

  مراجعه به وب سایت راه ابریشم به آدرس

www.en.silkroad.ir

  وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور )به همراه آدرس ایمیل(

  تکمیل فرم اطاعات فردی )زبان انگلیسی یا فارسی(

  ورود به آزمون تعیین سطح آناین 

   مشاهده نتیجه آزمون تعیین سطح و پکیج فعال شده

  افزودن پکیج فعال شــده به سبد خرید و تکمیل فرایند خرید

   دریافت پکیج خریداری شده 

فاز اجرایی  پروژه

بســته خودآمــوز TalkSi، در اوایــل مهــر مــاه ســال1396 بــرروی 
ــرار  ــه آدرسwww.en.silkroad.ir  ق ــم ب ــایت راه ابریش وب س
گرفــت. پــس ازگذرانــدن دوره آزمایشــی یــک ماهــه و بررســی 
مشــکات احتمالــی،  محصــول نهایــی در آذر مــاه 96 در دســترس 
ــا  عمــوم قــرار گرفــت. در حــال حاضــر، موسســه راه ابریشــم ب
داشــتن بیــش از 300 نماینــده فعــال در سراســر کشــور، اقــدام به 
ــه ایــن پکیــج در تمامــی اســتان های کشــور نمــوده اســت.  ارائ
ــا اســتقبال خوبــی  هــم اکنــون، ایــن پــروژه در فــاز اجرایــی  ب
روبــه رو شــده اســت. پــروژه تاکســی بــه ایــن منظــور طراحــی 

ــش در  ــم و دان ــعه عل ــر توس ــاوه ب ــد ع ــه بتوان ــت ک ــده اس ش
کشــور، در رونــق کســب و کار موسســات نیــز موثــر باشــد. بــه 
طــوری کــه افــرادی کــه در ایــن طــرح فعالیــت دارنــد بتواننــد 
بــه عنــوان پشــتیبان و یــا معــرف، درآمدزایــی داشــته باشــند.

TalkSi برند تجاری

ــام هــر برنــد تجــاری نیــاز بــه اختصــار و شــیوایی در انتقــال  ن
فعالیــت آن طــرح دارد. بــا توجــه بــه اینکــه مــا در نظــر داریــم 
در ایــن سیســتم آموزشــی شــما را بــه مقصــد نهایــی آمــوزش و 
یادگیــری زبــان )صحبــت و برقــراری ارتبــاط( برســانیم، از ایــن 

ــام تشــکیل شــده اســت از: ــن ن ــم و ای ــام اســتفاده کرده ای ن

             (Talk Silkroad Institute) 

افتخارات

ایــن طــرح در ســال 1396 موفــق بــه دریافــت جایــزه ناشــر برتر 
در حــوزه نشــر دیجیتــال از وزارت فرهنگ و ارشــاد شــده اســت.

مـــوســســـه زبـــان هـــــای خـــارجـــــه

ارائه کننده خدمـات نوین تخصصـی درحوزه آموزش کشــور

نـــوآوران راه ابــریشـــــم
Silkroad   Innovators
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تهران، بزرگراه رسالت،نبش خیابان مدائن، پالک 430
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