
 خارجی دانشجویان برای ELTIS انگلیسی زبان آموزش های دوره

 

 : ELTISآموزش زبان انگلیسی  های دوره مختصر معرفی

 The English Language Teaching Institute of) زسیمبایس انگلیسی زبان ی آموزش  موسسه

Symbiosis) نام اختصاری  باELTIS آموزش  هایمرکز مجربترینیکی از  به عنوان 

 شناخته المللی بین  دانشجویان برای انگلیسی زبان ی نایی هااتوو ها  رتمها

 از یکیاز همان ابتدا  و به کار کرد آغاز 1972 سال در مؤسسه این. می شود

تجربه  ،دوره های برگزار شده کیفیت لحاظ ازموسسات زبان انگلیسی  ینتربر

 .است عالی آموزشیاساتید و همچنین امکانات  تخصصو

-می کشور جهان  53 ازبیش  یانیدانشجو ارائه خدمات آموزشی بهاین موسسه به 

 برزیل، آنگوال، بحرین، افغانستان،: کشور عبارتند از پردازد . از جمله این 

 چک، جمهوری کلمبیا ، کنگو، چاد، کامرون، بروندی، بولیوی،بلغارستان ،

نیا،آلمان ، ایران ، اریتره، بریتا اتیوپی، مصر ، جیبوتی، جمهوری کنگو،

 مغولستان، لیبی، جنوبی، کره اردن،  ژاپن، عاج، ساحلایتالیا، عراق، 

 روسیه، پرو، فلسطین، عمان، نپال، نیجر، نیجریه، میانمار، موزامبیک،

امارات  ، تایلند،تونس تانزانیا، سوریه، اسپانیا، سعودی،سومالی ، عربستان

دوره های ارائه شده در این موسسه   .یمن و ویتنام ازبکستان، ،متحده عربی 

مدرسین حرفه ای هستند که عالوه  موسسه دوره های تمام وقت و هیات علمی این

  فات شخصی خاصی نیز به دانشجویان دارند .تبر کار حرفه ای ال

 :موسسه عبارتند از آموزشی های دوره

 ه ) دیپلم زبان (سال یکدوره ( 1

 بان ( ماهه )مدرک ز نیم و ششدوره ( 2

 ماهه )مدرک زبان ( نیم و چهاردوره های  (3

 

 ELTIS های دوره (1

)دالر  شهریه زمان دوره مدت دوره نام دوره 

 آمریکا (

 شرایط

 دیپلم بسندگی 1

 و انگلیسی زبان

 شغلی مهارتهای

 اعطا از)

 بین دانشگاه

المللی 

 (سیمبایسس

1 year 

 

  

Starts on July 

01 every year 
 

US$ 2175  
 

طع مق

 دیپلم 

 مدت دوره بلند 2

 (مستقل)
Long-term  

 

(3 intakes) 

Batch i)  

Starts on 

August 17 

every year  

US$ 1400  

Batch ii)  

Starts on 

October 05 

every year 



Batch iii)  

Starts on 

January 02 

every year 

 زبان گواهی دوره 3

 کوتاه) انگلیسی

 (مستقل( )مدت

Short-term Starts on 

March  02 every 

year  

US$ 1025  
 

 

 آمادگی دوره 4

 IELTSآزمون 
3 months 

Will be 

announced.  

 فارغ 800 $

 التحصیل

 هر از

 رشته

کند و دوره های کمتر از یکسال مدرک نکته : دوره های یکساله دیپلم اعطا می

 زبان می دهد .

 :می باشد  زیر موارد شامل اعالم شده پرداختی مبلغ

 شهریه دوره( الف

 فعالیت های فوق برنامه  هزینه( ب

 امتحانات هزینه( پ

 (شروع می گردد دوم هفته از) دوره در طول حوادث بیمه( ت

 (شروع می گردد دوم ماه از) درمانی خدمات بیمه( ث

   رایگان پزشکی معاینات ( د

 انگلیسی زبان مجهزراالبراتو از استفاده( ر

 .کافی نت شامل ای کتابخانه خدمات از استفاده (ه

 

مراجعه  symbiosis.org-www.eltis  ما سایت وب به بیشتر اطالعات کسب برای لطفا

 .نمایید

 :نمی باشد زیر موارد شامل پرداختیی شهریه 

 لیسیانگ زبان گواهی های دوره (هسال 1) دیپلمدوره 
(ماه و نیم 4 وماه و نیم  6)  

 روپیه  -/3500 :یجزوه های درس و کتاب

 .هند
 

 .هند روپیه -/500 : راهنما کتاب هزینه

 روپیه  -/2500: یجزوه های درس و کتاب

 .هند
 

 .هند روپیه -/500 : راهنما کتاب هزینه

 

  ها هزینه پرداخت چگونگی  (2

د شهریه را پرداخت نمایند که این صدر 50بایست پیشاپیش دانشجویان می]201

  کد SWIFT   تواند بصورت نقدی یا بصورت آنالین و با استفاده از پرداخت می

 . باشد

    English Language Teaching Institute of نام موسسه
Symbiosis (ELTIS) 

 Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next آدرس

to Atur Centre, Pune – 411 016,  Maharashtra, India. 

 .Axis Bank Ltd نام بانک 

 SWIFT AXISINBB037کد بانک 

 IFS UTIB0000315کد 

http://www.eltis-symbiosis.org/
http://www.eltis-symbiosis.org/


 ,Lohia and Jain Building, Ambika Society, CTS 2840/A بانک آدرس

Plot NO. 20, Senapati Bapat Marg, Near Chatturshringi 

Temple, Pune 

 315010100023339 وسسهمشماره ی حساب 

 

نیزمبلغ  مستر یا ویزا اعتباری توانند با کارت میمتقاضیان همچنین [ 2.2

 . ر را واریز نمایندظمورد ن

 :نمایید کلیک لینک زیربروی  لطفا

 payment.php-symbiosis.org/online-http://eltis  

در انتها،  و نموده واردهند  روپیه بهمبلغ را  لطفادر صورت پرداخت آنالین، 

ایمیل  symbiosis.org-director@eltis آدرس  بهرا  و مشخصات خود پرداخت جزئیات

 . نمایید

 دوره ،(هند روپیه INR -/30,000) زبان  دیپلم ایبر پرداخت قابل مقدار [ 2.3

ه ماه دوره چهارونیم  و( هند روپیه -/INR 20,000 مبلغ  هماه مدرک شش و نیم 

 می باشد.  (هند روپیه -/NR 15,000 مبلغ

الر آمریکا و بالفاصله پس از ورود دانشجو وباقیمانده مبلغ باید بصورت د [ 2.4

 .    گردد پرداخت  " ELTIS"   به 

 بانک رزرونرخ تبدیل ارز طبق محاسبه باقیمانده ی شهریه  برای محاسبه[ 2.5

وان مرجع محاسبه گردد . که نرخ نهندوستان با رجوع به وبسایت بانک به ع

 .گردد مصوب تاریخ نامه پذیرش دانشجو منظور می

به منظور آگاهی از نرخ تبدیل قابل قبول و  محاسبه ی باقیمانده شهریه می 

هندوستاان مراجعه  RESERVE BANKمورد تائید  WWW.RBI.ORG.INتوانید به سایت 

(  ADMISSION LETTERنمایید. بدین منظور تااریخ درج شده بروی گواهی پذیرش ) 

 مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

 قابل غیرپرداخت شده  شهریه که باشند داشته توجهمتقاضیان محترم [ 2.6

 .باشد می استرداد

 

 ویزا و پذیرش[ 3

 صادر   پذیرش گواهی یک رای شماب ،درصد شهریه   50حد اقل  دریافت از پس[ 3.1

 شخصا رااین نامه یا نماینده ی آنها می توانند  متقاضیکه   خواهد شد

در غیر اینصورت نخست تصویر این گواهی برای شما به آدرس  دریافت دارند؛

سی که قید کرده اید ارسال گشته سپس نسخه ی اصلی آن توسط ایمیل یا شماره فک

-ی میپست ی ها هزینهبرای شما ارسال می گردد. توجه داشته باشید که  ستپ

 .بایست پس از ورود متقاضی به موسسه پرداخت گردد 

دانشجویی بایست اصل نامه پذیرش را به فرم تقاضای ویزای ی میمتقاض 3.2]

(STUDENT VISA  )ق نمایدالصا . 

 

 پذیرش درخواست فرم[ 4 

http://eltis-symbiosis.org/online-payment.php
mailto:director@eltis-symbiosis.org
http://www.rbi.org.in/


 Admission" روی بر( ابتدا APPLICATION FORMبرای دریافت فرم درخواست پذیرش )

Process "گزینه ی  روی بردر صفحه ی باز شده  سپس ؛نموده کلیک ما سایت وب در 

"download form  "در ادامه فرم حاضر را پرینت گرفته و آن را . نمایید کلیک

به همراه  را شده تکمیل فرم با مشخصات خود تکمیل نموده؛ و در انتهامطابق 

دوره  راهنمای و فرمی  هزینه. به آدرس ما ارسال نمایید الزم مدارک و اسناد

 ELTIS در ثبت نام زمان در هند که روپیه 500 ا ی آمریکا دالر 15ی آموزشی 

 .می باشد ( قابل پرداختپونا)

 مورد نیاز  مدارک   [5 

 :نمایند ارسال موقت پذیرشبه منظور اخذ  را زیر مدارک باید جویاندانش

  دانشجو پاسپورتاز   فتوکپی دو .1

 (3×4) عکسقطعه   شش. 2

 ریز نمرات و تحصیلی مدرک آخرین. 3

 (  APPLICATION FORMپذیرش )  درخواستپر شده  فرم. 4

در محل موسسه  ینهای پذیرش از پس را زیر مدارک باید دانشجویانهمچنین  

 :ارائه نمایند

  (  STUDENT VISAیی ) دانشجو ویزای از  دو فتوکپی. 1

 POLICE)  تسکون محل قولنامه و  پلیس اجازه نامه ی   از  دو فتوکپی . 2

REGISSTRATION / RESIDENTAL PERMIT ) 

تاییدیه آدرس : کارت شناسایی ، گواهی نامه رانندگی یا مدرکی که نشان . 3

 ده آدرس شما در کشور خود باشد .دهن

 :فرودگاه[ 6

را بدهد  بمبئی شما از فرودگاه بین المللی  انتقال تواند ترتیبمی موسسه  

-.نماینده موسسه با حمل پالکارتی از موسسه ، دانشجو را در فرودگاه تحویل می

دالر آمریکا  110گیرد که هزینه های انتقال از فرودگاه به شهر پونا معادل 

 .باشدمی

 

 :و اسکان  اقامت  [ 7

 آوریلهای  ماه ظرفیت محدودی دارد که در زسیمبایس دانشجویی یخوابگاهها[ 7.1

توجه داشته باشید که این خوابگاه ها  به طور کامل رزرو می گردد. می تا

می بایست بهای یک سال  جویانبرای یک سال کامل واگذار می گردد؛ لذا دانش

نمایند. در صورت تمایل در اولین فرصت، درخواست خود را کامل را پرداخت ب

 Rupali چودریروپالی   خانمبه  accomodations@symbiosis.ac.inتوسط آدرس ایمیل 

Chaudhary نمایید.  تسلیم 

 برای و هند روپیهزار( )یکصدو بیست ه 159,300 نفره  سه یک اتاق ی هزینه[ 7.2

 قابل )می باشد هند روپیه)یکصدو چهل وشش هزار(  190,750  نفره دو اتاق یک

mailto:accomodations@symbiosis.ac.in


ی غذایی  ها وعده و اقامت شامل هزینه این. (آمریکا دالر معادلبا   پرداخت

(NON-VEG )برای تمام طول سال می باشد.  

هر می گزینند.  رایج هست که دانشجویان خارجی در منازل اجاره ای اقامت[ 7.3

دانشجو با هزینه ی اقامت  3یا  2چند که هزینه ی اقامت در یک آپارتمان برای 

در خوابگاه تقریبا مشابه خواهد بود اما از مزایای خوابگاه استفاده ی 

  رایگان از غذای کافه تریا و دسترسی به بسیاری گزینه های دیگر است. 

س دارای یک دانشکده جدید به مساحت ( التی1. امکانات التیس ، سیمبایسس : 8

( سالن اجتماعات 3( هفده کالس درسی صوتی تصویری بزرگ 2باشد متر مربع می 2500

( دو 6(کتابخانه مجهز 5(سه البراتوار دیجیتال زبان  4نفر  100بزرگ به ظرفیت 

( مرکز ATM )9(خود پرداز بانک )8( کافی نت 7سالن کنفرانس سمعی بصری 

 ( مرکز خدمات درمانی اولیه 10کپی انتشارات و 

 با ما تماس 

نیلش  شما می توانید با آقای پذیرش اخذ مراحلدرمشکل  گونه هربروز  صورت در

 همراهشماره  تلفن . حاصل نمایید تماسحسابدار موسسه  (Avadhoot Joshi) بوپاله

 و 04 73 25 70 99-0091 و آدرس ایمیل ایشان به ترتییب  نیلش بوپاله آقای

accounts@eltis-symbiosis.org  .است زیر شرح به ما با تماس اطالعاتمی باشد: 

 آتور سنتر،  Atur Centreمجاورآدرس: هندوستان، ایالت ماهاراشترا، شهر پونا، 

 زبان ی آموزش  موسسه، 419، مدل کلونی، ساختمان  (Gokhale)چهارراه گکاله 

  411016. کد پستی: (ELTIS)سیمبایسس  انگلیسی

English Language Teaching Institute of Symbiosis (ELTIS) 
Department of Symbiosis International University. Re-Accredited by NAAC with “A” grade 
Plot No. 419, Model Colony, Gokhale Cross Road, Next to Atur Centre,  
Pune – 411 016.  MAHARASHTRA (INDIA). 

 
 25677431/32 -20-0091     یا25662822   : تلفن 

  0091 – 20 – 40067325: تلفکس

  symbiosis.org-info@eltis یا  symbiosis.org-director@eltis: ایمیل

  symbiosis.org-www.eltis: سایت وب

  

 تلفن شماره، ایمیل همراه بهخواهشمند است  با شماتر آسان هر چه  تماس برای

 ذکر نمایید. (شهر و کشور کد به همراه) خود را

mailto:director@eltis-symbiosis.org
mailto:info@eltis-symbiosis.org
http://www.eltis-symbiosis.org/

