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The best investment is education  
  .در آموزش بهترین سرمایه گذاري است سرمایه گذاري 

  
  ...انقالب آموزشی در راه است 

گردد، چرا که عدم آشنایی متخصصان و صاحب نظران ایرانی به این زبان، عقب ماندگی علمی و فنی را براي مروزه نیاز به آشنایی به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بیش از پیش احساس میا

  کشورمان در پی خواهد داشت.

هاي گذشته ، شرکت آریانا برخود واجب دانست تا در حد توان خویش، گامی در راستاي نوآوري و زمینه  در برخی از شاخه هاي علوم در طی سال پس از کسب افتخارات بسیار بزرگ علمی و صنعتی

مختلفی همچون آموزش زبان، تکنولوژي آموزشی، هاي  سازي براي شکوفایی استعدادهاي خالق جوانان میهن اسالمی بردارد. در این راستا جلسات متعددي با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه

بدون  انگلیسی «آموزشی شبانه روزي نتیجه داده و به صورت بسته گرافیک، جلوه هاي رایانه اي، روانشناسی، بسته بندي، اقتصادي، تبلیغاتی و بازاریابی برگزار گردید و با عنایت خداوند بزرگ این زحمات

   پا به عرصه ظهور نهاد. »پالس 2 توقف

المه با کم يه سازیشب يبرا یرانیامال اکهوشمند و  يافزاره از نرمک طراحی شدزبان  یکاربران فارس براي  Topnotch بپر مخاطسطح و بر اساس کتاب هاي بسیار جذاب و  6در  آموزشین بسته یا

  :عناوین و افتخارات متعددي همچون توانست کوتاه یافزار، در مدتن نرمیفرد ا د. با توجه به امکانات ویژه و منحصر بهیمند گردوتر بهرهیامپک

  » برترین اثر آموزشی کشور« ·

 »   LEDEXره افزار آموزش زبان انگلیسی در جشنوابرترین نرم« ·

  » افزار نوآورانهنرم« ·

  » منتخب جشنواره ملی جوان ایرانی« ·

  » هاها و بیمهخدمات نوین بانک یجشنواره ملرتبه نخست پژوهش و نوآوري آموزشی در نخستین « ·

  رد. یلقب بگ» يت مشتریسب رضاکشور در کشرو یت پکشر 100«از  یکیبه عنوان  90انا در سال یت آرکن سبب گردد شریو همچن شور بدل گرددک ین محصول آموزشیبه پرافتخارتررا کسب نموده و 
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زد. تصـور ســاکنند آماده میهایی که به زبان انگلیســی صــحبت میزبان انگلیســی ها و غیرزباناعم از انگلیســی ،و توام با اعتماد به نفس با جهان خارج زبان آموز را براي برقراري ارتباط موفقن بســته یا

شدن با یموقع صحبت  یسیفرد انگل یکت مواجه  س يبرا يردن با وکزبان و  شجو ياریب شته و دارد. اما آان ترس و دلهره را به همریاز دانش آموزان و دان صور ایاه دا ضطرب ین موقعیا هنوز هم با ت ت م

  د؟یشویم

شبکیامروزه با وجود پ  شراکبدون توقف  یسیالمه انگلکساز مهیج خودآموز و  با  یاز باشد، حتیه واقعا نک يندارد و در موارد ییاور زبان آموز است، ترس و دلهره معنایبان و یط و لحظات پشتیه در تمام 

  د.یند تا به سرمنزل مقصود رهنمون گردکیت میو هدا ییخودتان شما را راهنما يمادرزبان 

  این مجموعه می توان به نکات زیر اشاره نمود: آموزشیاز مشخصات 

کنترل شده و آزاد مکالمه خاتمه  يهانی، آغاز و با تمریاهداف ارتباطن شفاف ییبا تباست و  یچهارگانه مهارت يزبان در قالب محتوا یو اجتماع ياصطالحات کاربرد ،د، گرامر یکلمات جدشامل هر درس  ·

 .ابدییم

 شود.یآورده م یاز محاوره واقع یمتنوع يهامثال ،ن گرامرییتب يبراو  ردیگیمو معتبر قرار  یعیطب یسیصورت موثر و قابل فهم در معرض انگلآموز با مراقبت تمام و بهزبان ن متد،یدر ا ·

 می باشد. یها و عبارات مفهومف، مثالیها، تعارر، عکسیع تصاویدامنه وسبه همراه بات و اصطالحات مناسب یک لغات، ترکیستماتین و مرور گسترده و سیق، تمریدق یامل معرفشن بسته یا ·

 Supporting) بانیتوان به عبارات پشتیها من مهارتیشود. از جمله ایم یو فن یلفظ ينوشتار يهاواضح از مهارت يهانات مشکل و مدلیفن نوشتار است که شامل تمر يک برنامه برایستم شامل یسن یا ·

sentences)سه و تضادی، مقا (Comparison & contrast) يگذارو نشانه (Punctuation) اشاره کرد. 

 Discussion Builder بفردمتد قدم به قدم و منحصر يریبا بکارگو سپس کند یق و قابل درك تمرکز میتلفظ دق ينات تلفظ هدفمند رویرمتم و آهنگ کالم و تینات ری، تمريداریدرك شن يهاقسمت  ·

 .گذاردیج مکالمه مینات رایپا را فراتر از تمر

به زبان انگلیسی را  در هماهنگی با محتواي فصل هاي کتاب طراحی شده است یه همگک بازي هاي زبانی و تمرین هاي سرگرم کننده دیگرنار که در ک گرددیارائه میک مجموعه از فیلم هاي موقعیتی  ·

    .دهدارائه میگونه جذاب و مفرح 
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 از ویژگیهاي بارز نرم افزار می توان به موارد زیراشاره نمود:

 )مالتی مدیا (بهره گیري از صدا، تصویر، فیلم، نوشتار و ... براي درك بهتر مفاهیم  ·
  با امکان تشخیص گفتارشبیه سازي مکالمه با یک انگلیسی زبان  ·
 دیکشنري انگلیسی به انگلیسی و  انگلیسی به فارسی به همراه فونتیک انگلیسی لغات و تلفظ لغات با لهجه آمریکایی  ·
 ارائه نمودار گزارش تفصیلی پیشرفت آموزشی زبان آموز ·
 ترجمه عنوان هاي کتاب مقدماتی ·
 زبان کاربر با امتحان تعیین سطح رایگانمشخص شدن سطح  ·
  فیلم  و تابهاي دانش آموز، تمرینمتن کامل ک ·
  امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلم  ·
  ) Audio Scriptsنمایش متن قسمتهاي شنیداري ( ·
 با توضیح کامل سطح اول 4ي گرامر فارسی کلیه درسهافیلم  ·
  .فیلم هاامکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در  ·
 امکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در مکالمات و مقایسه لهجه کاربر با لهجه اصلی. ·
  گفتار با قابلیت تکرار کلیه درسها با کیفیت بسیار باال به تفکیک جمله  هاساعت ·
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   و لغات Conversationو   Readingترجمه فارسی بخشهاي  ·
  سی و ترجمه فارسی یمرتبط با دروس به همراه متن انگل هاي فیلم ·
  فعالیتهاي شنیداري و گفتاري همراه تمرین  ·
  تمرکز بر روي درستی و روان بودن مطالب  ·
  ها و واژه هاي کاربردي جهت افزایش سطح اطالعات گفتاري  ظفیادگیري تل ·
  وغیر حضوري قابل استفاده به صورت نیمه حضوري  ·
  درا بودن صفحات هوشمند مناسب جهت اساتید  ·
  ثبت نکات و یادداشت برداري براي یاد آوري مطالب  ·
  قابلیت چاپ صفحات به همراه کلیه تغییرات و نوشته هاي کاربر  ·
  محیطی کامال چند رسانه اي و جذاب با کاربري بسیار آسان  ·
  امکان ثبت یادداشت متنی، رنگی کردن و رسم خط  ·
 سطح  6داراي دوره هاي تکمیلی تا  ·
  تمرین مرتبط با دروس  3000در حدود  ·
 راهنماي کامل نحوه استفاده از برنامه ·
  نرم افزاري رایگانخدمات و پشتیبانی  ·
· ...  

از  یریگبدون توقف با بهره یسیافزار انگلن نسخه نرمیدتریجد
ده یـــد گردیـــحـــافظـــه فلش تول یبر رو USB Drive ینولوژکت

باشــد. ین نســخه، پرتابل بودن آن میمشــخصــه بارز اه کاســت 
از به ی، بدون نیســـــتمیهر ســـــ یبر رو یریه با قرارگک یاگونهبه

  گردد.ینصب اجرا م
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توقف«  مشخصات نرم افزار بدون    »انگلیسی 
  باشدافزار قابل اجرا باشد، در محیط مجازي نرمبر روي صفحه کاغذ قابل فرض می کهسازي شده و تمام کارهاییافزارهاي کمک آموزشی آریانا، تالش شده تا محیط کتاب شبیهدرنرم 

عد مهارتی در فراگیري آن غلبه بیشتري دارد، فراهم کردن ابزارهاي تعاملی بین فراگیر   .و محتواي آموزشی ضروري است اصوال فراگیري همه دانش ها به ویژه آنهایی که بُ

تنی بر کالس، آموزش دهنده، آموزش گیرنده و مواد آموزشی در دوران کنونی ما به جهت محدودیت هایی که افراد از نظر ارتباط مستقیم با دوره هاي آموزشی دارند و حضور در آنها به شکل سنتی که مب

  .راه را کوتاه تر کرده و امکان رسیدن به اهداف آموزشی را آسان تر می کندباشد، دشوار گردیده است، ترجیحا این نرم افزار برخی از این حلقه ها را برداشته و 

ا آنجایی که ممکن است نقش کالس را در یک فضاي مجازي در اینجا باید توجه کرد صرفا تبدیل کردن یک نسخه کاغذي به نسخه دیجیتالی نیست. این که باید از الگوي خودآموزي استفاده کرد، یعنی ت

فاق بیافتد کم و بیش براي خود ایجاد کند. اصوال هر ایجاد کرد تا آن فرد بتواند با محتواي آموزشی ارتباط برقرار کند. تا با توجه به محتواي آموزشی بتواند پیشرفت تحصیلی که در کالس ات براي فراگیر

  .تر رفته است. این نرم افزار تالش کرده این اتفاق بیافتدچه بتوان فضاي خودآموزي را به فضاي کالس نزدیک کنیم سطح موفقیت آن محتواي آموزشی باال

  به صورت کامل در مورد آنها توضیح داده می شود: ریدر زباشد که افزار داراي امکانات و قابلیت هاي متنوعی میبستر این نرم

 راهنماي کامل استفاده از کلیه امکانات برنامه به صورت فیلم. 
 تواند قبل از شروع به کار با نرم افزار ، با استفاده از این امکان برنامه به ارزیابی سطح زبانی خود بپردازد.تعیین سطح: هر کاربر می  
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ذخیره شده و امکان گزارش گیري بر اساس ال شده توسط هر کاربر، استفاده چند کاربر از نرم افزار: نرم افزار این امکان را دارد که کاربرهاي متعددي از آن استفاده کنند. کلیه پاسخ ها و تغییرات اعم 
 عملکرد هر کاربر میسر می باشد.

  

 
 پس از ورود به محیط برنامه: 

وتی سمتی از متن که در حال شنیدن فایل صبراي شنیدن فایل صوتی هر قسمت، کافی است براي روي آیکون پخش صداي مربوطه که در کنار آن قسمت قرار دارد کلیک نمود. در این هنگام، ق 
شده، امکان دهنده موقعیت زمانی صداي پخشنشان مربوط به آن می باشید به رنگی متفاوت در می آید تا براي زبان آموز قابل تشخیص باشد. همچنین در این بخش کلیدهاي توقف، پخش و لغزنده

 حرکت سریع به موقعیتی خاص و نیز امکان کنترل حجم صدا فراهم گردیده است.
 را برگزید. play main voiceجمله، می توان بر روي آن جمله کلیک نمود و یا با کلیک راست بر روي آن، گزینه       براي تکرار هر 
 بر روي جمله مورد نظر، ترجمه آن جمله در باالي آن ظاهر می گردد. سدر صورت نیاز به ترجمه جمالت دیالوگ ها، با فعال کردن دکمه ترجمه و قرار دادن نشانگر مو 
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 Role Play  پایان صداي خود را به جاي آن شخصیت گوش : زبان آموز می تواند به جاي یک و یا تمام شخصیت هاي متن مربوطه قرار گرفته و به صورت هوشمند با کامپیوتر به دیالوگ پرداخته و در

ید را تشخیص می دهد و در صورت عدم انطباق لغات ادا شده با لغات مورد نظر، اجازه دسترسی به جمله و یا نماید. به عبارت دیگر نرم افزار صداي کاربر را تحلیل نموده و لغاتی که وي ادا می نما
  لغات بعدي به کاربر داده نمی شود. 

 
 ، در سه سطح ساده، پیش فرض و دشوار قابل تنظیم است. Role Playحساسیت نرم افزار در قسمت   
 Pronounce Check : دا شوند، نرم افزار صداي زبان آموز را زبان آموز با استفاده از این ابزار می تواند به مقایسه صداي خود با صداي اصلی بپردازد. به عبارت دیگر در صورتی که لغات به درستی ا

 ز صداي ضبط شده خود، به قضاوت بنشیند و در صورت نیاز به تمرین بیشتر بپردازد.تحلیل و نمودار آن را به دو صورت رسم می نماید. لذا کاربر می تواند با شنیدن مجدد صداي اصلی و نی
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 ، آورده شده است که کلیه نیازهاي گرامري زبان آموزان را پوشش می دهد.ساعت به زبان فارسی با توضیح کامل  11گرامر  معادل  45در بخش گرامر،  
 

 
 

 پوشش می دهد. در این زمینه  ، آورده شده است که کلیه نیازهاي زبان آموزان راساعت  با توضیح کامل  4فیلم معادل  112، و تلفظ نیز  در بخش گرامر 
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 که براي زبان آموز پیش آمده در هر بخش توضیحاتی به فارسی ارائه می کند. ساعت آموزش  که یک استاد راهنما در مورد نکات کلیدي و سواالت متداولی 3بخش معادل 280 
 

 
 

 شده آگاهی کسب نماید. برخی از تمرین ها، داراي جاي خالی براي درج پاسخ کاربر می باشد که در این نرم افزار، کاربر می تواند بالفاصله از صحت اطالعات وارد 
   هاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلمن امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمری 
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  یلی پیشرفت آموزشی زبان آموز در بخش هاي مختلف.صارائه گزارش تف 
 

  
 
 

 امکان صحبت کردن جاي شخصیت هاي فیلم و گوش کردن فیلم با صداي کاربر 
 

 امکان نمایش فیلم هر درس با امکانات: 
 (فارسی و انگلیسی)امکان نمایش زیرنویس فیلم و نمایش انتخابی آنها  
 امکان تکرار فیلم به صورت جمله به جمله 
 امکان صحبت کردن جاي شخصیت هاي فیلم و گوش کردن فیلم با صداي کاربر 
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 مراه تلفظ لغات.هنامه انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی بهپشتیبانی لغت 
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  دهد.ها را با سایزهاي متفاوت به کاربر میها و رنگشود و امکان نگارش متن با انواع قلمجایگذاري استفاده می هايابزار نگارش متن: از این ابزار جهت حل تمرین 
 شود.نمایش داده میطوریکه فقط آیکون آن در صفحه کتاب شود. بههاي طوالنی، بدون نمایش متن بر روي صفحه کتاب استفاده میابزار یادداشت متنی: از این ابزار جهت قراردادن یادداشت 
 باشد.اي و ... میهاي چند گزینهکنیم و کاربرد آن در حل تمرینابزار درج عالئم: جهت درج عالئم در صفحه کتاب از این ابزار استفاده می 
 باشد.و کاربرد آن در برجسته کردن مطالب مهم کتاب درسی می گیرد: جهت رنگ کردن بخشی از متن کتاب مورد استفاده قرار می (marker)ابزار مارکر  
 گیرد.ابزار رسم چهار ضلعی: جهت کشیدن کادر در متن کتاب مورد استفاده قرار می 
 دارند.هایی است که نیاز به اتصال با خطوط گیرد و کاربرد آن در حل تمرینابزار رسم خط: جهت کشیدن خطوط صاف و مورب مورد استفاده قرار می 
 گیرد.هاي صوتی و نیز مقایسه گفتار کاربر با صداي اصلی برنامه مورد استفاده قرار میشود و مورد استفاده آن در ثبت یادداشتابزار یادداشت صوتی: این ابزار جهت ضبط صداي کاربر استفاده می 
 توان استفاده کرد.ارائه به استاد و یا موارد دیگر میدهد و از آن جهت ابزار چاپ: امکان چاپ هریک از صفحات کتاب را به کاربر می 
 ... 

  گردد.امکانات بی نظیر بر شمرده شده در فوق، با اضافه شدن استاد و کالس حضوري به مجموعه غیر قابل رقابت می
هاي اي که وي حضور استاد را همیشه در کنار خود احساس نماید و پس از افزایش مهارت . به گونهآموز طراحی گردیده استهاي زبانبه عبارت دیگر، کلیه این امکانات نرم افزاري تنها براي افزایش مهارت

  زبانی خود، به اعتماد به نفس الزم رسیده و بتواند تحت هدایت استاد در کالس به صحبت کردن و گفتن و نوشتن جمالت انگلیسی بپردازد.
تواند به این سطح از آمادگی و اعتماد به نفس برسد. در این حالت استاد زمان بیشتري را با شاگردان بدون بهره گیري از امکانات بی نظیر نرم افزار و تنها با حضور در کالس، نمی آموزبدیهی است زبان

  آماده تر سپري خواهد کرد که قطعا نتیجه بهتري حاصل خواهد شد

آموزشی  طراحی سیستم   اجزاي کلیدي 
    اي مختصر و مفیدهاي دو صفحهدرس

یابد. هر درس کلمات هاي کنترل شده و آزاد مکالمه خاتمه میاست. هر درس با تبیین شفاف اهداف ارتباطی، آغاز و با تمرینهر دو صفحه درسی براي ارائه در یک جلسه آموزشی طراحی شده
آموز جوان دارد. تایید روزانه جریان پیشرفت زبانکند و فضاي آموزشی را متنوع و شاداب نگه میب محتواي چهار گانه مهارتی ارائه میجدید، گرامر و اصطالحات کاربردي و اجتماعی زبان را در قال

انایی خود را در استفاده از کلمات جدید، گرامر و آموز توهاي کنترل شده و آزاد زبانیا بزرگسال احتیاج دارد که جریان پیشرفت خود را مشاهده و تایید کند. در پایان هر جلسه آموزشی با تمرین
  شود.کند و موجب ارتقاي اعتماد به نفس او در مکالمه دقیق، روان و صحیح میآموز براي ادامه آموزش زبان انگلیسی تقویت میکند. این موضوع انگیزه زبانزبان اجتماعی اثبات می

    محتواي کاربردي
شود. به عنوان مثال: چگونه به کسی راهنمایی کنیم که بهتر است شامل تمرین سیستماتیک زبان کاربردي نیز میاین سیستم و مکالمات موضوعی کالسیک،  عالوه بر مجموعه واژگان، گرامر

در مورد آخر هفته صحبت کنیم. اینها مواردي از زبان تاکسی بگیرد یا سوار اتوبوس شود یا اینکه چگونه سر میز درخواست غذا کند، چگونه از لباس یک نفر تعریف کنیم، چگونه به دوستمان 
  آن احتیاج دارد.خواهد و بهکاربردي است که زبان آموز امروزي آن را می
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    مکالمات مدل قابل حفظ کردن
  

هاي مکالمه تمرینی برطرف شده است. این مکالمات ردي بوسیله مدلآموزش موثر زبان باید زبان را طوري ارائه کند که قابل حفظ کردن باشد. بازه کاملی از احتیاجات ارتباط اجتماعی و کارب
  شود.تر در هر کالس بصورت فشرده تمرین و مدیریت میتمرینی اول مطابق راهنما و سپس در یک قالب آزادتر و شخصی

    برنامه واژگان با اثرگذاري باال
  
ارتباط، سیستم شامل معرفی دقیق، تمرین و مرور گسترده و سیستماتیک لغات، ترکیبات و اصطالحات مناسب براي هر سطح  منظور اطمینان از فراگیري ماندگار لغات ضروري براي برقراريبه

درون کتاب براي آمادگی  آموز را در رابطه با معناي یک لغت برطرف ساخته و یک مرجع دائمیها و عبارات مفهومی، تردید زبانها، تعاریف، مثالیادگیري زبان است. دامنه وسیع تصاویر، عکس
ها و تصاویر براي ارایه سر کالس درس نداشته و مجبور به ترجمه مکرر لغات به زبان کند. مزیت افزوده این سیستم آن است که مدرسان نیاز به جستجو و پیدا کردن عکسامتحان وي فراهم می

  آموزان نیستند.مادري زبان

   آموزگرامر پشتیبان زبان
  

ها و الگوها با اند. این مثالها و الگوها ارایه شدهمنظور نمودارهایی همراه با مثالاست. بدینها، معانی و کاربرد بیان شدهن سیستم با رویکردي دقیق، واضح و شناختی با استفاده از فرمگرامر در ای
سازد. بعالوه نمودارهاي قابل درکی را براي ی و کار معلمان را در مرحله آمادگی براي درس آسانتر میمعناند. این روش کار حدسی را بیآموز تسهیل گشتهبکارگیري متونی در سطح فهم زبان

  هاي مربوطه است.دهد. بمنظور اطمینان از تکرار کافی، تمامی مراحل آموزش گرامر همراه با تمرینآموزان قرار میآمادگی آزمون بعنوان مرجع دائمی در اختیار زبان
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مجازياپلیکیشن    واقعیت 
  
 %90از چیزي که شنیده است را به خاطر می آورد، اما  %20از چیزي که خوانده و  %10مغز انسان "

  "از آنچه انجام می دهد در ذهن او می ماند.
یادگیري همراه با کار عملی یکی از بهترین روش هاي حفظ دانش است. آینده یادگیري و بهترین  

بستر براي این کار و رسیدن و تحقق آموزش در محیطی امن و جایی که افراد بتوانند خطا کنند، 
که  هایی را ایجاد کنیمتجربه کسب کنند، ایجاد محیط مجازي آموزش است ، بنابراین باید موقعیت

  سازي شده تجریه کند. فرد زندگی واقعی را در محیط شبیه
واقعیت مجازي می تواند به فرد این احساس راه بدهد که در یک محیط فیزیکی و واقعی حضور 
دارد. واقعیت مجازي چیزي نزدیک به زندگی واقعی است و نوع خاصی از تقلید از دنیاي واقعی 

  است. ما دنیا را با سیستم درك و حس هایمان میشناسیم. 
ي مختلف از قیبل کامپیوتر هاي خانگی ، موبایل هاي هوشمند در نرم افزار تولید شده فرد با ابزارها

و عینک هاي واقعیت مجازي ، در یک محیط سه ُبعدي مجازي قرار میگیرد و با تکنولوژي 
انحصاري شرکت و میزان غوطه ور شدن فرد در دنیاي مجازي ، اثربخشی آموزشی را کامال درك 

   .می کند
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 را تجربه کند آینده دنیاي  به ذهنتان اجازه دهید
آموزش زبان آریانا،  دوست دارید براي یادگیري زبان به نقاط مختلف دنیا سفر کنید و در همان مکان زبان بومی شان را یاد بگیرید؟ با اپلیکیشن واقعیت مجازي

 آموزش زبان هاي مختلف را در دنیایی شبیه سازي شده فرا بگیرید.

  .چشمانی باز استواقعیت مجازي مانند دیدن رویا با 
جدیدترین و جذابترین سیستم یادگیري زبان در دنیا می باشد. با این تکنولوژي دنیاي واقعی براي شما شبیه سازي می شود و به  VRتکنولوژي واقعیت مجازي 

یک دنیاي شبیه سازي شده، تجربه  در حضور با و برد می تصاویر این درون به را شما قرارگیرد، اختیارتان در زبان یادگیري براي …جاي اینکه تصاویر، متن ها و
دهد تا هاي سرگرم کننده محدود نیست، بلکه به شما این امکان را میمنحصر به فردي از یادگیري را برایتان ایجاد می کند. تکنولوژي واقعیت مجازي تنها به گزینه

 .ف را نیز تقویت کنیدهاي دیگر از جمله یادگیري زبان هاي مختلدر کنار سرگرمی، مهارت

  واقعیت مجازي و واقعیت افزوده، آینده دنیاي ماست
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شود؛ آموزش براي مخاطب بسیار جذابتر و آسانتر خواهد بود. به این انجام می VRهایی که با سازيدر اپلیکیشن واقعیت مجازي آموزش زبان آریانا از طریق شبیه

شود و با تعامل با افراد بومی انگلیسی زبان در آن محیط، ، وارد محیطی شبیه سازي شده و مثال انگلیسی زبان میVRآموز با استفاده از هدست صورت که زبان
املی است و زبان آموز یک سیستم آموزشی تعاملی را تجربه می کند که در آن فرد با قرار گرفتن در محیط ها و شرایط بیند. پلتفرم آریانا یک پلتفرم تعآموزش می

هارت هاي زبانی افراد مختلف و تجربه ي نزدیک به واقعیت، قادر خواهد بود در تعامل با محیط یادگیري فعاالنه اي داشته باشد که این امر موجب تقویت چشمگیر م
 ود.می ش

مجازي ما با الهام از رویاهاي شما   خلق می کنیم دنیایی 
 تا رویاهایتان را در آن تجربه کنید

 :است بخش دو شامل آریانا زبان مجازي واقعیت پلیکیشنا
  
 در شما بخش این در . پردازد می درسی مباحث تدریس به که هوشمند معلم ربات یک

 در غذا سفارش فروشگاه، یک بافروشنده کردن صحبت ، هتل رزرو مانند واقعی شرایط
 صحبت شما با شخصی شرایط این از یک هر در ، گیرید می قرار گرفتن تاکسی و رستوران

  .کنید می برقرار ارتباط او با رو پیش احتمالی هاي پاسخ از لیستی براساس شما و کند می
  

 صورت به آنجا در توانید می دیگر افراد و شما که شده سازي شبیه شهرهاي و ها مکان
 هر سیستم این در .بپردازید یکدیگر با آنالین صوتی مکالمه به و یابید حضور مجازي
 مشاهده را یکدیگر توانند می افراد .است خود مخصوص بعدي سه آواتار یک داراي شخص
 و بوده بعدي سه آواتارها .دارند حضور مکان این در گویی بپردازند گو گفت به و کنند

 .دهند نمایش را آواتار صاحب شخص هاي واکنش توانند می و هستند متحرکت
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فرد با تکنولوژي واقعیت افزوده می توانید   .را مشاهده کنید دنیایی منحصر به 
 دوست دارید براي یادگیري زبان به نقاط مختلف دنیا سفر کنید و در همان مکان زبان بومی شان را یاد بگیرید؟

 

 می کنید، سفر مختلف اماکن و کشورها به و بنشید خانه در زبان، آموزش مجازي واقعیت پلتفرم با
 هاي خیابان به .کنید گفتگو به شروع فرانسه زبان نیتیو یک با و شوید ظاهر ایفل برج زیر در توانید
 انگلیسی زبان به گفتگو به آن در حاضر مجازي افراد با قرمز هاي اتوبوس در سوار و بروید لندن

 تجربه را انگیز هیجان اماکن به سفر هم آریانا تیم محصول مجازي واقعیت اپلیکیشین با .بپردازید
 .بپردازید تان موردعالقه زبان یادگیري به همزمان هم کنید

 می خواهید مکالمه صحیح خرید از فروشگاه ها یا رزرو هتل ها را یاد بگیرید؟

  
 مجازي صورت به نظر مورد مکان در توانید می آریانا زبان آموزش مجازي واقعیت اپلیکیشن با

 با کنید. مکالمه آنالین صورت به محیط در حاضر فروشنده هوشمند کاراکتر با و یابید حضور
 شده سازي شبیه فروشگاه از خرید پروسه یک واقعی شرایط مجازي، واقعیت تکنولوژي از استفاده

 با فروشنده آواتار بگیرید. یاد محیط نای در توانید می را خرید یا و سفارش مکالمات تمامی و
 تلفظ مثل مکالمه بودن غلط یا درستی و بررسی را شما هاي پاسخ مصنوعی هوش از استفاده
  کند. می چک را کلمات
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  می خواهید یک مکالمه واقعی را تجربه کنید؟

 
 مکالمه انالین صورت به آن در حاضر افراد با و شوید مختلف شده سازي شبیه هاي محیط وارد
 یادگیري براي امروز به تا آیا کنید. گو گفت مختلف هاي زبان به مختلف موضوعات درباره و کنید
 مجازي واقعیت اپلیکیشن با حاال کنید؟ حفظ نوشته یا عکس روي از را ها آن کردید می سعی لغات
 اشیا، تمامی و شوید شده سازي شبیه محیط وارد توانید می آریانا شرکت محصول زبان اموزش
 انگلیسی، معادل نام یادگیري به و کنید مشاهده خود مقابل در بعدي سه صورت به را .…و جانواران
 .بپردازید ها آن .… و فرانسوي

   
 


