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TESOL  )چیست؟ چگونه با داشتن تسول معلم حرفه ای می شویم؟   )تسول 

 

TESOL   ( تیسول   یا   تسول  ) چیست؟ 

TESOL کلمات مخفف Teach English to Speakers of Other Languages 

 . نیست انگلیسی آنها اصلی زبان که افرادی به انگلیسی  زبان تدریس  یعنی

  در ای حرفه مدرکی و  شوند انگلیسی زبان مدرس خواهند می  که است افرادی برای صرفا دوره این

 .باشند داشته خودشان  رزومه

  انگلیسی زبان مدرس عنوان  به جا آن در  و  کنند مهاجرت کشورها دیگر  به خواهند می اینکه یا

 .شوند کار به مشغول

  عنوان  به مدرک این  واسطه  به و کنند مهاجرت زیر کشورهای به توانند می  مدرک این  دارای افراد

 :شوند کار  به مشغول انگلیسی زبان مدرس

 جنوبی  کره •

 چین •
 ترکیه  •

 فرانسه •
 ارمنستان •

 اروپایی کشورهای •
 فارس خلیج حاشیه و  عربی کشورهای •

 دیگر کشورهای از بسیاری •

 احساس پیش  از بیش استاندارد  و  اصولی  روش  یک  به نیاز انگلیسی زبان یادگیری گسترش به توجه با

 .شود می

  آشنایی  آن با زبان ای حرفه اساتید و  است افتاده جا ایران در  تسول اصطالح که است  دهه یک  از بیش

 .دارند
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 چیست؟   در   TESOL  با   TEFL  فرق 

 .شوند می  استفاده  منظور یک برای دو   هر و  ندارد وجود اصطالح  دو  این بین  تفاوتی هیچ

 .آمریکا متحده ایاالت  در TESOL و  شود می  استفاده اروپا  در بیشتر TEFL اصطالح از

  شیوه به دانشگاهی هر مختلف، کشورهای در  مدارک این  دوی هر از استفاده گسترش  به توجه با اما
 .کند می استفاده  آن از  ها دوره گذارینام برای مختلف های

  تجربه بدون یا کم تجربه با افرادی برای پایه، های دوره برای TEFL دوره  اصطالح از  مثال عنوان به
 . شود می استفاده

  عنوان   به  خواهندمی   که   افرادی  برای  و   تدریس   روش  ای  حرفه  های  دوره  برای  TESOL  تیسول   یا  تسول  از
 . شود می استفاده کنند، فعالیت اساتید سرگروه یا ای حرفه معلم

 TESOL  تسول 

 Teaching English to Speakers of Other Languages مخفف تسول

 . است زبانان غیرانگلیسی به انگلیسی  تدریس برای دوره این است، مشخص آن  اسم از که همانگونه

  را  تدریس های سرفصل  تمامی که باشد می مدرس  تربیت از کاملی و  جامع ی دوره این معموال
 .شود می شامل

 .دارد  بیشتری محبوبیت  آسیا از  قسمتی و  شمالی آمریکای در  بیشتر تسول  اصطالح

 .ندارد TEFL  تفل ی دوره با تفاوتی   کلی صورت به ولی

  تمامی شود، می ارائه  LTTC لندن مدرس  تربیت  کالج توسط  که Diploma in TESOL  ی دوره در
 .است شده داده  شرح مفصل و  کامل صورت به تدریس های سرفصل

  دو یا یک حداقل  و  دارند  زبان از  باالیی و کافی دانش  که کنند می  شرکت  دوره  این در افرادی معموال
 .دارند انگلیسی زبان تدریس  سابقه سال

 . کنید شرکت  دوره این در   تا باشید داشته تجربه که  نیست نیازی همیشه البته

  انجام  توانید می کمتری دشواری با را تکالیف و بود خواهد تر راحت شما کار باشید داشته تجربه اگر اما
 .دهید



 

3 
 

 

 

 TEFL  تفل 

 Teaching English as a Foreign Language مخفف تفل

  به انگلیسی زبان که  کشورهایی  در تدریس) خارجه زبان یک عنوان  به انگلیسی  زبان تدریس  یعنی
 (.نیست  اول زبان  یا دوم زبان  عنوان

  و  ایران مثل کشورهای در  ولی  دارد زیادی بسیار کاربرد  دوم زبان  عنوان به انگلیسی زبان هند در  مثال
 . خیر ترکیه

 . دارد محبوبیت  آسیا  از  قسمتی و  اروپا در  بیشتر اصطالح این

 . ندارد وجود تسول و  تفل بین  تفاوتی  که رسیم می نتیجه این به توضیحات این به توجه با

  معروف TEFL 120 دوره به که تفل است، شده  معرفی لندن  مدرس تربیت کالج  توسط که ای  دوره در
 .شود می  شامل را  تسول های سرفصل  تمامی است

 .باشد می تسول از تر  ساده بسیار تفل های سرفصل که تفاوت  این با فقط

  تجربه   و   نیستند  ای  حرفه  هنوز  ولی.  هستند  بلد  خوب   را  انگلیسی   زبان  که  است  افرادی  مناسب   دوره  این
 .ندارند ای تجربه  هیچگونه یا است کم  بسیار آنها تدریس ی

 باشیم؟   داشته   TESOL  باید   چرا 

  کنیم   پیدا دست دانشی به است  نیاز انگلیسی، زبان اساتید و موسسات بین  شدید رقابت به توجه با
 .باشد روز استانداردهای با مطابق که

  موثر و جذاب های  راه هم، عملی شکل به کند می روز به را  ما اطالعات اینکه ضمن در  ها دوره این
 . آموزد می ما به  را شود  می استفاده دنیا در  که انگلیسی  زبان تدریس

  با  علمی  صورت  به  ولی  دارند  انگلیسی   زبان  آموزش   امر   در  فراوان   تجربه  که  افرادی  االن،  رقابت  با   دنیای  در
 .شوند زده کنار  آموزش  مدرن ی صحنه از  است ممکن ندارند، آشنایی  آن اصول
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 شود؟   می   داده   آموزش   چیزی   چه   TESOL  ی   دوره   در 

 :مثل.شود می  صحبت مهمی  بسیار مباحث درمورد TEFL  همان یا TESOL  دوره در

 کالس  مدیریت •
 آموزان  دانش با تعامل ی نحوه •
 کالس  چیدمان انتخاب •
 کالس  نور •
 کالس  در  موجود  امکانات از استفاده •
 شنیداری و  نوشتاری ٬گرامر ٬لغات آموزش  ی نحوه •
 تدریس  مراحل •
 تدریس  برای آمده بوجود های شیوه •
  به را تجربیات این توانند می و  شوند می آشنا اساتید دیگر های تجربه با کارآموزان  دوره این در •

 .کنند اجرایی خود کالس در احسن نحو
 جدید آموزشی ابزار از  استفاده و  انگیزه ایجاد •
• … 

 ؟ TESOL  مدرک   چرا 

 :مدرک این  دریافت از  پس( تسول) TESOL  مدرک داری افراد

 .کنند می کسب جهانی اعتبار •
 . کنند تدریس جهان نقاط بیشتر  در توانند می •
 .داشت خواهند را معتبر موسسات در استخدام  شانس ای حرفه های معلم عنوان به •
  توسط  خود رزومه کردن  قوی با توانید  می  که هست  مزایایی از) بیشتر التدریس حق پیشنهاد •

 ( بیاورید بدست مدرک این

  قبول   در  زیادی  امتیاز  مدرک  این  داشتن  و  کنند  مهاجرت  خواهند  می  که  دلیل  این  به  تنها  افراد  از  بسیاری
 .اند کرده مدرک این  دریافت به اقدام دارد، کانادا خصوصا  مقصد کشور  در آنها شدن

 کند؟   می   زبان   موسسات   به   کمکی   چه   تسول   مدرک 

  فعالیت آموزشی  موسسات در اینکه یا باشید انگلیسی  زبان خصوصا آموزشی موسسات مدیر اگر. ۱
 . کنید می  درک  را اساتید تدریس  یکپارچگی  اهمیت حتما باشید، داشته
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 .کند می  محور معلم را موسسات مختلف، اساتید  بین تدریس در  یکپارچگی عدم

.  باشند داشته رضایت کالس  در  مدرس یک تدریس روش  از  فقط آموزان زبان از ایعده است  ممکن مثال
 .باشند داشته کالس او با بخواهند همیشه و

 .شودمی  هم زیادی اعتراضات باعث موضوع  همین

  را زیادی آموزان  زبان موسسه، دارد   بهتری تدریس یشیوه  که معلمی دادن  دست  از با است ممکن
 .بدهد دست از هم

  بردن باال ضمن زبان موسسه مدرسان تمامی  توسط تفل یا ( تیسول)  تسول دوره گذراندن حالیکه در
 : شود  می باعث آموزشی،  کیفیت

  تفاوت ها کالس تفاوت تنها و  کنند تدریس استاندارد قالب یک  در و  شکل یک  به تقریبا اساتید یهمه
 .باشد اساتید فردی

 .رسد می  حداقل به آموزان زبان دادن  دست  از  و  بودن محور  معلم ریسک جهت  این از

  آموزش  و  موسسه رشد برای موانع  تمام شود،  می ارائه  تدریس  روش اصولی صورت به که  آنجایی  از . ۲
 .شوند می اساتیدبرداشته

 شود؟   می   توصیه   کسانی   چه   برای   TESOL  تسول 

  زبان مدرس  عنوان به آینده در  خواهند می  که انگلیسی زبان ایحرفه سطح  آموزان  زبان یهمه. ۱
 . کنند فعالیت انگلیسی

 .دهند افزایش  تدریس   در را  خود مهارت دارند  قصد که انگلیسی زبان حاضر حال اساتید تمامی. ۲

 .کنند تدریس  یکپارچه صورت  به آنها اساتید خواهند می  که موسساتی  مدرسین. ۳

  کشورها دیگر در  انگلیسی زبان مدرس  عنوان به خواهندمی  و  دارند مهاجرت قصد که افرادی. ۴
 .کنند فعالیت
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 دارد؟   نیازهایی   پیش   چه   تسول   ی دوره   در   شرکت 

  تفل  ی دوره در  توانید می دهید  آموزش دیگران به بخواهید که هستید مسلط زبان به آنقدر اگر
 .کنید شرکت

 .ندارد دیگری  نیاز پیش خوب  زبان دانش  جز به دوره این

  شرکت TESOL تسول  دوره در  توانید می  دارید تدریس   سابقه سال دو  حداقل کافی ی اندازه به اگر
 .کنید

 .باشد می باال بسیار زبان  دانش و  تدریس سابقه  داشتن   دوره این  نیاز پیش

 TESOL  تسول   دوره   های   ویژگی 

  آموزش را  آنها و کند آشنا زیر هایسرفصل  با باید را شما حتما تسول  تدریس روش اصولی دوره یک
 .دهد

 : آموخت  خواهید را زیر موارد  تسول  دوره در شما

 .دهد  می پاسخ را مدرس یک های نیاز  تمام که است شده  طراحی شکلی  به دوره این

 : است زیر شکل به گیریم می یاد دوره  این  در که مواردی جمله از

 انگلستان  LTTC کالج استاندارد  با تدریس روش آموزش .۱
 Grammar تدریس  آموزش .۲

 Vocabulary  تدریس  آموزش .۳
 Writing تدریس  آموزش .۴
 Reading  تدریس  آموزش .5
 بزرگساالن  و  کودکان  آموزان  زبان با تعامل ی نحوه و  کالس  مدیریت آموزش .6
 تدریس  روانشناسی آموزش .7
 باشیم  داشته جذاب کالسی چطور .8
 یادگیری  در بازی از استفاده .9
 آموزش  در آهنگ  از استفاده نحوه .۱0
 آموزش  در فیلم  از  استفاده های روش .۱۱

 ….  و .۱۲
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 گردد؟   می   برگزار   شکل   چه   به   دوره   این 

 . گردد می برگزار دور   راه از و  حضوری شکل دو  هر به عموما تسول دوره

  به را  هایش کالس  و کند  می  استفاده سیستم این  از که است  دهه  یک  به نزدیک  مکث زبان آموزشگاه
 .است کرده برگزار شکل  دو هر

 است؟   چقدر   TESOL  تسول   ی   دوره   ی   هزینه 

 .دارند نیاز مدرک این به دارند دیگری کشور  در کار یا  و مهاجرت قصد  که مدرسین از بسیاری

  پیگیر ببخشند ارتقا را خود  کار  و بگیرند یاد را جدید تدریس  روش  خواهند می  که اساتید از بسیاری اما
 .هستند تسول  مدرک دریافت   و  دوره  در شرکت

 .باشد می TESOL  تسول مدرک ی هزینه اهمیت حائز ی نکته اما

 .اید شده مواجه متفاوت بسیار های قیمت با  اید داشته  اینترنت در کمی سرچ اگر احتماال

 .است شده ارائه دیگری  از متفاوت وبسایت هر  در  تسول ی دوره ی هزینه

  صورت  به برخی  و ریالی صورت به برخی دالری، صورت به را تسول ی دوره هزینه  ها  وبسایت از  برخی
 .اند کرده گذاری قیمت ریالی-دالری

 متداول   سواالت 

 .شود  می  و شده برقرار ما با ها  تماس از متعددی موارد

  شاید گذارم، می میان  در شما با  ادامه در که خواهندمی  هایی راهنمایی یا  ها درخواست سواالت،
 .باشند مهم هم شما برای موارد  این

  دارم   هم   زبان   دکترای   مدرک   . کردم   کار (  تسول )   تیسول   مدرک   بدون   سال   چندین   ترکیه   در   من  •
 . کنیم   ارائه   تسول   مدرک   که   خواستند   ما   از   جدیدا   اما 

 .کنید کلیک اینجا مدرک گرفتن و  دوره این  در شرکت برای
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  آیا   و   دارم   نیاز   مدرکی   چه   به   کنم؟   فعالیت   مدرس   عنوان   به   و   کنم   مهاجرت   خواهم   می   من  •
 هستند؟   معتبر   مدارک   این 

  با  ابتدا مستقیما تا  کنیم می  راهنمایی را او  باشد داشته   شک مدارک صحت  به کسی اگر معموال
 .بگیرد تماس دانشگاه

 .بگذراند مکث موسسه  با را  خود های دوره LTTC دانشگاه  تایید  از بعد سپس

 دهند؟   می   کار   من   به   و   کنم   پیدا   کار   توانم   می   من   تسول   مدرک   با   آیا  •

 .دارد بستگی زیادی بسیار عوامل به شوید بکار مشغول شما یا کنید پیدا کار  بتوانید اینکه

  آن در دمو  زمان در شما آمادگی  میزان  اید، داده  کار  درخواست که کالجی یا مدرسه شرایط جمله از
 …  و لحظه

  پر کار درخواست فرم مدرک  داشتن بدون توانید نمی شما که است  این است مشخص که چیزی اما
 .کنید

 شما از  را  تفل  یا( تیسول) تسول  مدرک  ایران  از  خارج های کالج و مدارس  و موسسات درصد 99 تقریبا 
 . کار ادامه برای است  مجوزی مدرک  این واقع  در  و  خواهند می

 است؟   نیاز   دوره   این   در   شرکت   برای   نیازهایی   پیش   چه  •

  خوب خیلی بتوانند و  کنند صحبت انگلیسی راحتی به بتوانند باید دوره این  کنندگان  شرکت ترجیحا
 .بنویسند

 کنم؟   می   دریافت   هم   مدرکی   دوره   این   در   شرکت   از   پس   آیا  •

 LONDON TEACHER TRAINING لندن مدرس تربیت کالج  از دوره موفق اتمام از پس قطعا
COLLEGE (LTTC) کرد خواهید  دریافت معتبر المللی بین  مدرک . 

 برد؟  می   زمان   چقدر   دوره   این  •

 . کنید اقدام مدرک برای و  دهید انجام را تکالیف  که شوید می پشتیبانی  ماه دو  تا معموال

  ما کارشناسان پشتیبانی با را  تمارین  و تکالیف  تمامی  هفته ۴  تا ۳ طی کنندگان شرکت معموال اما
 .دهند  می انجام
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 افتد؟   می   اتفاقی   چه   شوم   رد   دوره   این   در   اگر  •

  مورد شما تکالیف از قسمتی شاید بینانه بد شرایط در. نیست آیلتس یا کنکور آزمون به شبیه  دوره این
 .نگیرد قرار دانشگاه پذیرش

 . شود ارسال دانشگاه به دوباره  و  تصحیح را بخش آن  که  دارید فرصت بار سه تا آن  از  پس هم باز که

  را   دوره   آنالین   ی   دوره   در   که   خواهد   قید   من   مدرک   در   آیا   بگذرانم   را   دوره   آنالین   صورت   به   اگر  •
 ام؟   گذرانده 

 .شد خواهد ارائه شکل یک به بگذرانند را حضوری یا آنالین ی  دوره که افرادی برای مدرک

 .شد نخواهد قید مدرک در دوره  بودن آنالین  یا حضوری

 

  چه  مدرک  گرفتن و  دوره این در شرکت  برای حال به تا  چیست؟ تسول  مدرک گرفتن  از شما هدف
 اید؟ داده انجام اقداماتی


