
NESE معرفی

مدرسه ای که بخاطر برتر بودنش شناخته شده است



یک فرصت عالی برای یادگیری انگلیسی

♦ تعهد به تعالی در کالس درس	

♦ ارائه یک برنامه آموزشی چالش انگیز و محرک	

♦  شناخت این واقعیت که هر دانش آموز با کلیه توانایی ها، نیاز ها، و اهداف خود وارد NESE می شود که همگی برای 	
کسب موفقیتش حیاتی هستند

♦ درک اهمیت ارایه محیطی گرم و حامیت کننده برای یادگیری	

♦ اعتقاد به توانایی هر دانشجو در مسیر موفقیت	

♦ قدردانی از قدرت و ارزش مهربانی و دلسوزی	

♦  درک این موضوع که یادگیری یک زبان بدون کسب درک و دانایی نسبت به محیط مورد استفاده آن زبان، ناقص است	

♦ یک آرمان برای ایجاد یک فرصت فوق العاده ای برای یادگیری زبان انگلیسی	

فلسفه

years



هیات مدیره NESE از متخصصان افتخارات و جوایز

موفق در زمینه های هرن، اموزش، کسب 

و کار و علم تشکیل شده. به عنوان 

مشاور NESE، آن ها تخصص و 

تجربه و دانش خود را برای موفقیت 

NESE ارایه می دهند.

♦   اقای رابرت بیر  کارشناس ارشد مدیریت اجرایی 	

فارغ التحصیل دانشکده بیزینس هاروارد

♦   آفای برایان بکلی  کارشناس ارشد آموزش 	

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦   خانم های- جین چوی  کارشناس ارشد معامری 	

دانشکده تحصیالت تکمیلی معامری ییل

♦   آقای ژولیو سی اس دیمر کارشناس	

Unisinos-  دانشکده ارتباطات اجتامعی

♦   خانم سوزان بی جی دابسون کارشناس ارشد آموزش 	

فارق التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦   آقای ریچارد داون اینگ  کارشناس هرن	

دانشگاه هاروارد، دانشکده علوم و هرن

♦   آقای جف فرانسوا کارشناس ارشد آموزش	

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦   آقای مارک اس گورکی  کارشناس ارشد آموزش 	

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦   خانم مارتا ام هال کارشناس ارشد آموزش	

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد 

♦ آقای تاد هانگ کارشناس ارشد کالج معلامن، دانشگاه کلمبیا	

♦   آقای جان هارمتن کارشناس ارشد آموزش دانشکده آموزش 	

دانشگاه بوستون. دانشگاه هاروارد، برنامه معلم شاگرد

♦   دکرت کریستین هولنربگ دکرتا دانشگاه بون. کارشناس 	

ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه هاروارد

♦   آقای پانوس فیالندرینوس کارشناس هرن دانشگاه 	

هاروارد، دانشکده علوم و هرن

♦   آقای ادوین بی، کویگلی  کارشناسی ارشد آموزش	

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦ دکرت ایان بی. شاین دکرتای پزشکی دانشگاه کمربیج	

♦   آقای توماس آ.اس. شاین کارشناس ارشد معامری	

دانشکده تحصیالت تکمیلی معامری ییل

♦ 	)CAS( خانم فرانسس زاکونس مرکز آفریقای جنوبی  

فارغ التحصیل دانشکده آموزش و پرورش هاروارد

♦  ۲۰۱۵ ]دانشگاه هاروارد[ کسب جایزه »هاروارد قهرمان« دانشگاه هاروارد توسط کارمندان 	
دانشگاه

♦  ۲۰۱۴ - ]بوستون گلوب و موسسه مشرتک املنافع[ # کسب رتبه ۱۱ در میان ۱۰۰ سازمان 	
در ماساچوست که توسط یک زن مدیریت می شوند

♦ -ACCET[۲۰۱۲[ تجدید اعتبار- امتیاز ایده آل	

♦  ۲۰۱۱ -  مجله ]Viagem e Turismo Magazine[ قرار گرفنت در میان 	
پنج برنامه برتر و ممتاز- در رسارس جهان

♦  ۲۰۱۰ -  مجله ]Viagem e Turismo Magazine[ قرار گرفنت در میان 	
پنج برنامه برتر و ممتاز - در رسارس جهان

♦  US Center for Citizen Diplomacy[ - ۲۰۱۰[ مرکز ایاالت متحده 	
برای دیپلامسی شهروندی  ارایه ۱۰ مورد از بهرتین برنامه های عالی

♦ -MATSOL[ ۲۰۰۲[ کسب جایزه برجسته ترین رشایط کاری	

♦  Language Travel Magazine[ ۲۰۰۱[ )آوریل/آگوست(- مدرسه توصیه 	
شده در مجله سفر زبان- ایاالت متحده آمریکا

♦  Language Travel Magazine[ ۲۰۰۰[ )آگوست( مدرسه توصیه شده در 	
مجله سفر زبان- ایاالت متحده آمریکا

♦  Language Travel Magazine[ ۱۹۹۹[ )جوالی( مدرسه توصیه شده در 	
مجله سفر زبان- ایاالت متحده آمریکا

♦ Exame[  ۱۹۹۶[ برگزاری بهرتین دوره انگلیسی برای مدیران - در رسارس جهان	

♦ Exame[ ۱۹۹۵[ یکی از چهار مدرسه درخواست شده و محبوب - ایاالت متحده	

♦  Language Travel Magazine[ ۱۹۹۳[ مدرسه توصیه شده در مجله سفر 	
زبان- ایاالت متحده آمریکا

NESE مورد تایید و گواهی ACCET  بوده است و وابستگی های حرفه ای خود  با TESOL MATSOL, NAFSA، انگلیسی ایاالت متحده، IIE. سازمان عفو بین امللل، FFEU و 
مرکز قانون فقر در جنوب را حفظ می کند. در ضمن، NESE توسط Bildungsurlaub در آملان و نهاد ماموریت فرهنگی در عربستان سعودی و  دیگر سازمان های دولتی شناخته شده است.
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هیئت مشاوران



روش منحرص به فرد NESE بر اساس تحقیقات آموزشی است، که نتیجه تجزیه و تحلیلی است 

که بنیانگذار NESE )و رئيس فعلی( در حین امتام تحصیل خود در دانشکده هاروارد انجام داد. 

بررسی او از شیوه های ایجاد مدرسه و محیط کالس درس تاثیرگذار منجر به پیدایش NESE، شد. 

NESE در واقع مدرسه ای است که براساس تعهد و برتری در کالس درس هدایت می شود. و در 
آن ضمن توجه به همه و داشنت اعتقاد به موفقیت همه دانش آموزان، این درک وجود دارد که هر 

دانشجو با کلیه توانایی ها، نیاز ها، و اهداف خود وارد NESE می شود که همگی برای کسب 

موفقیتش حیاتی هستند.

 مدرسه ای که توسط معلامن 

تاسیس و مدیریت می شود

آنا شاین

کارشناس ارشد اموزش، هاروارد

NESE موسس و رئیس

مارتا هال 

کارشناس ارشد آموزش، هاروارد

NESE مدیر

اشیم شانکر

کارشناس ارشد آموزش، هاروارد

NESE مدیر علمی
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تعلیم دهندگان



روش آموزش

هر مدرسه زمانی می تواند عالی کاری می کند که همه ی دانش آموزان آن با توجه به توانایی هاشان به بهرتین 

نتیجه برسند. یک مدرسه عالی دانش آموزان را تشویق می کند که خود را  قویرت کنند. بنابراین، NESE هم به 

درس ها و هم به مدرسان با سطح باال  توجه زیادی  می کند و آن ها را در اختیار دانش آموزان می گذارد. ما بر 

این باوریم که برای شناخت و کمک به دانش آموزان در مسیر کسب اهدافشان، باید فراتر برویم.

به همین دلیل NESE ، روش مخصوص خود برای یادگیری زبان را ایجاد کرده است، سیستمی که هر دانش 

آموز را یه عنوان یک شخص با توانایی یادگیری، نیاز وهدف خاص خود می بیند، NESE کمک می کند که هر 

دانش آموز به روش مخصوص به خودش زبان انگلیسی را یاد بگیرد و با فرهنگ آمریکایی بهرت اشنا شود و ارتباط 

برقرار کند 

 روش شخصی یادگیری

NESE زبان 

»  NESE بهرتین ترکیب در یک سیستم آموزشی کارآمد را فراهم می کند: معلامن اختصاصی آن دارای دانش بسیار عالی بوده و  هدف اصلی تیم اداری آن کمک به شام است.«

الکس باستوس )Alex Bastos(/ متخصص آی تی، برزیل

چهار مرحله تشکیل دهنده این روش:

♦ 	NESE برآورد مهارت های

♦ رسعت شخص	

♦ مشاورانی با آغوش باز	

♦ برآورد رسیدن به هر سطح	

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود



برنامه درسی

NESE برنامه درسی
»معلامن و تیم اداری بسیار صبور هستند. در NESEجای هیچگونه اضطراب و نگرانی نیست چراکه آنها گرم و مهامن نواز هستند.«

ایسی گاندوگان )Ece Gundogan(  دانشجوی مهندسی عمران، ترکیه

دروس اختیاری۱ و آموزش بعد از مدرسه۲

عالوه بر کالس های آکادمیک ما، دانش آموزان می توانند دروس اختیاری و آموزش بعد از مدرسه 

ما را دریافت کنند. این موارد شامل دوره های  فرشده آماده سازی برای تافل، انگلیسی برای کسب 

و کار، انگلیسی کسب و کار برای حرفه ای ها، انگلیسی حقوقی، تلفظ، آمادگی برای دانشگاه 

و ارتباطات محل کار، می شود. دانش آموزان می توانند دوره های انتخابی خود را با رشته های 

دانشگاهی و عمومی خود ترکیب کنند تا نیاز هایشان را به بهرتین نحو برآورده سازند.  دانش آموزان 

پیرشفته همچنین می توانند در منطقه مورد عالقه شان در دانشکده هاروارد یا دیگر کالج های 

منطقه،  دروس خود را انتخاب کنند. 

دوره های زبان انگلیسی آکادمیک

متام دانش اموزان NESE می توانند دروس آکادمیک گرامر و  اصطالحات زبان انگلیسی را 

بگذرانند. مکامله و مهارت شنیداری، و خواندن و نوشنت. هر کدام از این دوره ها متشکل از ۱۰ 

سطح هستند و دانش آموزان معموال یک مرحله را در هر ماه پشت رس می گذارند. بنابراین، دانش 

آموزی که با حداقل یا هیچ مقدار از دانش انگلیسی وارد NESE شود، می تواند در حداقل ۱۰ 

ماه به سطح دلخواه برسد. دانش آموزانی که به سطح ۱۰ می رسند، به می توانند دانش انگلیسی 

خود را در مراحل بزرگرت و آکادمیک مورد استفاده قرار دهند.

سطح

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰درس

دروس فرشده جهت کسب آمادگی برای تافل

انگلیسی کسب و کار

انگلیسی کسب و کار برای حرفه ای ها

انگلیسی حقوقی

آمادگی برای دانشگاه

ارتباطات محل کار

آزمون سازمانی تافل

تلفظ

آموزش زبان با کمک رایانه

واژگان

خواندن و نوشنت

مکامله و مهارت شنیداری

گرامر و اصطالحات

)۱(دروس اختیاری - رایگان می باشد. )۲(بعد از مدرسه - هزینه اضافی اعامل شود

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود



از آنجایی که NESE چالش های زبان شناسی و عملی خاصی که حرفه ای ها هنگام تحصیل در خارج از 

کشورشان با آن ها رسو کار دارند، را می شناسد، برنامه ی خاصی طراحی کرده است تا نیاز های آن را برآورده 

کند. کالس ها، انواع معلامن، فعالیت ها، مسکن/اقامتگاه، آزمایشگاه های کامپیوتر و سالن های لوژ برای رسیدن 

به سبک های یادگیری، مدت زمان محدود، و نیازهای عملی حرفه ای ها طراحی و در نظر گرفته شده اند. در 

ضمن، NESE جدول برنامه هایی را با اهداف ذیل در نظر گرفته است، تا بتواند به بهرتین شکل، اهداف 

حرفه ای ها را تامین کند:

♦ دنبال کردن برنامه های فرشده و نیمه فرشده به طور منظم	

♦  دنبال کردن دروس خاص NESE مانند انگلیسی کسب و کار، انگلیسی حقوقی، تلفظ و آمادگی برای 	

تافل

♦ دریافت آموزش خصوصی	

♦ دریافت ترکیبی از موارد باال	

 برنامه ای برای

حرفه ای ها

» به شام میگویم، اگر می خواهید انگلیسی یاد بگیرید، ایده خوب آن است که انگلیسی را در NESE ، یاد بگیرید. در آنجا به چیزی که می خواهید، می رسید«.

هاینز هورلیک )Heinz Hawreliuk (/ تاجر، آملان

دانشگاهیان

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود



»من همیشه NESE را به کسانی که می خواهند آموزش عالی و با کیفیت در زبان انگلیسی داشته باشند، توصیه می کنم.«

باندیر النوگیتان/ وکیل، عربستان سعودی

از آنجا که بسیاری از دانش آموزان ما مشتاق حضور در دانشگاه، کالج، و یا در مقطع تحصیالت تکمیلی در 

ایاالت متحده هستند، NESE تالش می کند که توانایی ها و راهنامیی های  خاصی در اختیار آنها قرار دهد 

تا بتوانند به هدف تحصیلی خود برسند. عالوه بر دوره انتخابی آمادگی برای تافل و برنامه های آموزش بعد از 

تحصیل، NESE  آزمون درون سازمانی تافل را برای دانش آموزان سطح باالتر، در هر ماه ارایه می دهد و از 

طریق برنامه NUPS خود، طیف گسرتده ای از خدمات اضافی برای کمک به دانشجویان آینده نگر را ایجاد 

کرده است.

 برنامه ای برای 

دانش آموزان

دانشگاهیان

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود



 خدمات تعیین سطح 

 NESE (NUPS) دانشگاهی

خدمات تعیین سطح دانشگاهیNESE (NUPS)  به دانش آموزانی ارایه می شود که می خواهند در 

دانشگاه ها یا کالج های ایاالت متحده تحصیل کنند.

هدف NUPS تعیین این امر است که آیا توانایی ها و نیاز های شخص با نیاز های آن آکادمی خاص هم سو 

و سطح است یا خیر.  NUPSبرای رسیدن به این اهداف به شام کمک می کند و راهنامیی های الزم را در کل 

این فرایند به عمل می آورد.

سال ها سابقه و تجربه NESE در راهنامیی های اکادمیک کمک می کند که دانش آموزان راحرت در مکان 

مورد نظرشان پذیرفته شوند. در برنامه NESE (NUPS)  ، تعداد زیادی کارگاه و دروس و برنامه ها و 

رسویس هایی ارایه شده است تا به دانش آموزان کمک کنند که تحصیل خود را در دانشکده های منطقه ادامه 

دهند. 

 » NESE بهرتین مدرسه است. اگر به یادگیری انگلیسی عالقه دارید و برای مقاطع کارشناسی یا ارشد می خواهید تحصیل 

کنید، NESE بهرتبن رشایط و فرصت ها را برای شام فراهم می کند.«

گالنارا یاسووا/ وکیل، قزاقستان

NUPS

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود



موقعیت

 محیطی جهت به حداکرث 

رساندن فرایند یادگیری

»دانشجویان در NESE به خاطر موقعیت عالی میدان هاروارد، به راحتی در برخی از رویدادهای نزدیک دانشگاه ها رشکت می کنند.« 

اوا دو/ متخصص پوست، چین

میدان هاروارد: 

مکان ما

NESE در میدان هاروارد کمربیج در مجاورت دانشگاه 

هاروارد و فقط در چند قدمی رودخانه چارلز واقع شده است. 

میدان هاروارد نقطه محوری فعالیت های دانشجویی و یکی از 

جالب ترین و پویاترین مراکز دانشجویی در ایاالت متحده می 

باشد. این »میدان« که مملو از کافه های گوناگون است، مکانی 

ایده آل و مناسب جهت برآوردن نیازها و تفریحات دانشجویان 

است. مکان برگزاری سخرنانی های دانشگاه فقط چند قدم دورتر 

است. فیلم های کالسیک و امروزی درست در خیابان روبرو بوده 

و کنرست ها در گوشه کنار و موسیقی در خیابان و پارک ها در 

حال اجرا می باشد. در این میدان، می توانید کلیه موارد مورد 

عالقه خود را پیدا کنید. 

کمربیج: شهر دانشگاهی مهیج

شهر کمربیج منزلگاه دانشگاه های هاروارد و ام آی تی )موسسه 

فناوری ماساچوست(، دو مورد از بهرتین دانشگاه های دنیا و 

از جمله مهم ترین مراکز آمریکا برای دانشجویان و متخصصان 

است. در طی یک سال تحصیلی )سپتامرب تا می(، بیش از 

۳۰۰۰۰۰ دانشجو در این منطقه، تحصیل می کنند. 

مناطق معدودی در ایاالت متحده دارای چنین ترکیب مهیجی از 

فرهنگ، سنت، و تاریخ – و معلامن انگلیسی- در بافت یک شیوه 

زندگی پویا و معارص برای دانشجویان می باشند. 

بوستون: مرکز فرهنگی و دانشگاهی نیو انگلند

در بوستون، می توانید موزه های بزرگ و منایش های هرنی در 

فضای باز، پارک های ساکت و زندگی پر جنب و جوش شبانه، 

ارکسرتهایی در سطح جهانی و گروه های جاز فی البداهه، مکان 

های تاریخی و رشکت  های پیشگام در فناوری را مالحظه کنید. 

همچنین فرصت حضور در بعضی از سخرنانی ها، فیلم ها، 

کنرست ها، بازی ها و مسابقات ورزشی مورد حامیت بسیاری از 

کالج ها و دانشگاه های شهر را خواهید داشت. در نهایت، امکان 

مقاومت در برابر غذاهای بوستون را نخواهید داشت. شکی 

نیست که از این جو یادگیری که احرتام به گذشته را با میل به 

حال و نگاه به آینده ترکیب می کند، لذت خواهید برد.

جهت کسب اطالعات بیشرت، لطفا به وب سایت

www.nese.edu، مراجعه کنید.
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اسکان

در NESE به این امر تصدیق می شود که انتخاب های متفاوت مسکن دانشجویان براساس 

نیازهای متفاوت آنان تعیین می شود. در  NESE همچنین این امر مشخص شده است که عدم 

راحتی یک دانشجو در خانه اش، سبب برهم زدن مترکز وی در کالس ها خواهد شد. در نتیجه 

ما توجه زیادی به انتخاب مسکن دانشجوها می کنیم. به همین دلیل، NESE اقامتگاه های 

 آمریکایی را پیشنهاد می کند )همگی با اتاق های تکی، صبحانه و شام آماده(، خوابگاه

  های جداگانه برای متخصصان و دانشجویان )هریک با انتخاب اتاق های تکی یا دوتایی،

  صبحانه و شام آماده(. کلیه این گزینه ها جهت مطابقت با استانداردهای باالی 

NESE طراحی شده اند تا بتواند آسایش و راحتی خانه های واقعی دانشجویان را فراهم کند.

 هامنند موقعیت ایده آل  NESE، کل ساختامن NESE در دسرتس و در محله های 

 جذاب و مرکزی نزدیک به جاذبه های اصلی بوستون و حمل و نقل عمومی واقع می 

 باشد. قبل از آن که دانشجویان خانه هایشان را ترک کنند، NESE کل ترتیبات 

 و هامهنگی الزم مرتبط با مسکن را آماده می کند. این بدین معناست که آنها می 

 توانند مدتر زودتر وارد این منطقه شوند، و مستقیم از فرودگاه به محل اقامت خود 

بروند. بدین ترتیب در روز ثبت نام، منطقه بوستون را بهرت شناخته و در اولین روز خود در 

NESE آرامش خواهند داشت.

 مسکن های متفاوت برای

 دانشجویان متفاوت

 »در NESE نه تنها در میان دانشجویان بلکه در میان کارکنان شگفت انگیز آن نیز، دوستانی پیدا کردم. این افراد جالب باعث شدند، احساس 

خوبی داشته باشم و هر روز مرا خوشحال می کردند!«

آلیس ماکدو/دانشجو، برزیل

جهت کسب اطالعات بیشرت، لطفا به وب سایت

www.nese.edu، مراجعه کنید



NESE زندگی در

در NESE ما شام را تشویق می کنیم که جاهای جدید را ببینید با افراد جدید آشنا شوید و کار های جدید 

را تجربه کنید. فعالیت های فوق برنامه NESE عبارتند از: فیلم پارتی، کلوپ )مانند کلوپ میکروفون آزاد 

NESE(، برنامه همکاری زبان آموزی NESE و سفر به موزه بوستون، تئاتر و رویداد های ورزشی و 

همچنین دیدن مناطق تاریخی، دانشگاه ها و سازمان های محلی. NESE سفر های هفتگی به نیویورک، 

آبشار نیاگارا و مناطق معروف دیگر را تدارک می بیند.

 رشوع  تجربه فرهنگ 

آمریکایی

»تحصیل زبان انگلیسی در NESE یکی از بهرتین تصمیامت حرفه ای، علمی و شخصی زندگی ام بوده است.«

کریم ایوت لورا کیسی وکیل، کلمبیا

♦ کلوپ های دانش آموزان و حرفه ای ها	

♦ برنامه های مرتبط با سخرنانی های مهامنان	

♦ برنامه همکاری زبان آموزی	

♦ 	NESE سفر های گروهی

♦ عضویت در کلوپ سالمت	

 برای اطالعات بیشرت لطفاً به وب 

سایت WWW.NESE.EDU مراجعه شود
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