IELTS
سیستم آزمون بینالمللی زبان انگلیسی ، ،آزمونی است که از طریق آن سطح زبان انگلیسی داوطلبانی سنجیده میشود که قصد دارند
تحصیل یا کار خود را در محیطی ادامه دهند که در آن زبان انگلیسی به عنوان زبان اول محاوره و مکاتبه پذیرفته شده است .این
آزمون هر چهار مهارت شنیدن ،خواندن ،نوشتن و صحبت کردن داوطلبان را میسنجد و نتیجه را براساس نمرهبندی از صفر تا ۹
اعالم میکند .اکنون این مدرک در موارد آموزشی ،مهاجرت و تهیه مدارک کاری مورد استفاده قرار میگیرد.
آزمون آیلتس به طور مشترک توسط سه سازمان بینالمللی که سالهاست در امر آموزش زبان انگلیسی فعالیت میکنند برگزار
میشود:
این امتحان در دو نسخه متفاوت( Academicبرای آن دسته از زبان آموزانی که قصد ادامه تحصیل در دانشگاههای انگلیسی زبان را
دارند) و( Generalبرای آن دسته افرادی که قصد مهاجرت یا گرفتن ویزای کار را دارند) طراحی گردیده است.
تفاوت این دو فرمت در دو بخش Readingو Writingمی باشد که این تفاوتها شامل نوع سواالت و نمره دهی باشد .این دو امتحان
در دو بخش Listeningو Speakingکامال مشابه هستند.
آزمون مصاحبه:
تاریخ مصاحبه داوطلبان  01روز قبل از آزمون اعالم خواهد گردید که این زمان میتواند از  7روز قبل تا  7روز بعد یا روز امتحان
کتبی باشد.
اگر داوطلب به هر دلیلی موفق به شرکت در امتحان مصاحبه خود نگردید از حضور وی در امتحان کتبی ممانعت به عمل خواهد آمد
و هزینه امتحان ؼیر قابل استرداد می باشد.
تؽییر تاریخ امتحان مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.
نتایج امتحان:
ارسال کارنامه:
اگر درخواست کارنامه اضافی پس از زمان ثبت نام باشد هزینه آن تا  5نسخه  811111لایر می باشد .الزم به ذکر است که کارنامه
ها تا  4ماه در دفتر دی اچ ال مرکزی آرشیو می گردد و پس از آن برای صدور آن باید هزینه پرداخت گردد.
اعتراض به نتایج آزمون:
اگر داوطلبان از نتایج آزمون خود راضی نبودند ،میتوانند از طریق روند بازبینی نتایج اقدام نمایند که این امر ملزم به پرداخت
 ................لایر و همچنین ارائه اصل کارنامه داوطلب تا زمان یک هفته پس از اعالم نتایج می باشد.
نتایج بازبینی  6-8هفته پعد از تاریخ درخواست به داوطلب اعالم خواهد گردید .در صورت تؽییر نتیجه هزینه مسترد و در ؼیر این
صورت هزینه ای به شما باز نخواهد گردید.
TOEFL
 )Test Of English Foreign Language)TOEFLیک آزمون جامع زبان انگلیسي است که براي ورود به بیش از  4411کالج و
دانشگاه در ایاالت متحده و کانادا ،و دیگر بخشهای جهان ،مورد نیاز ميباشد .همچنین خارجیاني که داراي مشاؼل حرفهاي ميباشند،
براي ادامه فعالیتهاي حرفهایشان در آمریکا و کانادا مرتبا به یک رتبه تافل نیاز دارند .نمره کسب شده در این آزمون جهت پذیرش در
این دانشگاه ها به مدت دو سال داراي اعتبار مي باشد

آزمون کتبی (کاؼذی) تافل)(PBT
تافل کتبي یک آزمون زمانبندي شده است که از سه بخش اصلي تشکیل شده است:

 -1بخش شنيذاري

 55پرسش

 35دقيقه

 -2بخش ساختار و
نگارش

 45پرسش

 25دقيقه

 -3درک مطلب

 55پرسش

 55دقيقه

آزمون کامپیوتري تافل ()CBT
نسخه کامپیوتري آزمون تافل از بخشهاي زیر تشکیل شده است:

 -1بخش شنيذاري

 35-55پرسش

 45-65دقيقه

 -2ساختار

 25-25پرسش

 15-25دقيقه

 -3درک مطلب

 44-65پرسش

 75-05دقيقه

 -4بخش نوشتاري

 1انشاء

 35دقيقه

مقايسه نمرات سه نوع آزمون تافل
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Next Generation
TOEFL IBT

GRE
آزمون  GREمخفؾ عبارت  Graduate Records Examinationمی باشد.
دانشگاه های آمریکا و برخی از دانشگاههای بسیار معتبر کشورهای دیگر (عمدتا کانادا) نمرهی این امتحان را به عنوان یکی از
ت پذیرش در مقاطع باالتر از کارشناسی الزم دارند.
مدارکِ درخواس ِ
نوع عمومی امتحان  GREشامل سه بخش میباشد:
( Quantitativeریاضیات)
( Verbalواژه)
( Analytical Writingبخش نوشتاری)
بخش ریاضیات این امتحان ساده و در حد کتابهای دبیرستان است .نمره این بخش از  ۰۸۸میباشد.
هدؾ از آزمون  GREچیست؟
هدؾ آن سنجش توانایی ها و معلومات فارغ التحصیالن می باشد .این آزمون معموال برای ورود به مقاطع تحصیلی باالتر از
کارشناسی مورد نیاز می باشد .دانشگاه های آمریکایی و کانادایی معموال داشتن نمره باال در این آزمون را یکی از شرایط ادامه
تحصیل قرار می دهند زیرا آنها معتقدند که دانشجویان عالوه بر یاد گرفتن مطالب علمی و تخصصی بایستی در زمینه سیاسی ،قدرت
استنتاج و درک متون عمومی دشوار را کسب کرده باشند.
انواع آزمونGRE
این آزمون در دو سطح ( Generalعمومی) و (Subjectتخصصی) برگزار میشود که دارای  ۳قسمت درک زبانی (،)verbal
کمی ()quantativeو قسمت تحلیلی ( )analyticاست .شیوه های مختلؾ برگزاری
این آزمون به دو صورت  CBTو  PBTبرگزار میشود اما در ایران فعال فقط به صورت  PBTبرگزار میگردد .بر اساس
برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی موسسه  ETSدر آینده این آزمون به روش  iBTنیز برگزار میشود.

Cambridge
آزمون های بین المللی  (ESOL(English for Students of Other Languagesساالنه با شرکت  3میلیون نفر در  031کشور
جهان برگزار می گردد .این آزمون ها به منظور اخذ مجوز ورود به دانشکده و یا دانشگاه ،تثبیت آینده شؽلی و نیز سنجش پیشرفت
در یادگیری زبان بکار گرفته می شوند .بیش از ده هزار کارفرما ،دانشگاه و سازمان های دولتی در سراسر دنیا مدارک  ESOLرا به
رسمیت می شناسند.
این آزمون ها توسط دپارتمانی از دانشگاه کمبریج با عنوان ، Cambridge ESOLکه معتبرترین سازمان جهانی در زمینه اعطای
مدارک زبان انگلیسی ویژه زبان آموزان و مدرسین می باشد ،طراحی و اجرا می گردد.
آزمون های بین المللی  ESOLشامل آزمون های انگلیسی عمومی ،آزمون های مدارس ،آزمون های انگلیسی حرفه ای ،آزمون های
انگلیسی عمومی و آکادمیک ،آزمون های انگلیسی ویژه کودکان و آزمون های ویژه مدرسین می باشد.
آزمون های زبان انگلیسی کمبریج KET ،PET ،FCE ،CAE ، CPEنام دارند .این آزمون ها از سطح پیش مقدماتی شروع شده و تا
سطح حرفه ای ادامه دارند .

_ آزمون KET:این تست برای سطحی از زبان آموزان برگزار می گردد که می توانند به طور روان درباره امور روزمره صحبت
کنند و آنچه را در گذشته اتفاق افتاده است بیان نمایند.افرادی که این مدرک را داشته باشند می توانند محاورات روزمره را به خوبی
درک کنند.
_ آزمون  :PETاین تست مخصوص کسانی است که می توانند انگلیسی را خوب درک کنند ،صحبت کنند و به راحتی یک نامه
دوستانه بنویسند.دارنده ی این مدرک می تواند برای مشاؼلی که نیاز به افراد مسلط به زبان انگلیسی دارند نظیر :منشیگری و دفتر
داری اقدام نمایند.
_ FCEیا ، First Certificate in Englishآزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان
انگلیسی در سطح متوسط رو به باال جهت تحصیل در دانشگاه های  34کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و
اقتصادی ،آژانس ها وخطوط هوایی ،شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و  ...آن کشورها می
باشد .
آزمون  FCEبه طور متوسط  2بار در هر ماه در سراسر جهان و ایران نیز برگزار می شود.
در صورت موفقیت در آزمون ، FCEمدرکی از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان به شما اعطاء می گردد که تاریخ انقضاء نداشته و
مادام العمر ارزشمند می باشد.
کسب نمره  Aو  Bدر آزمون  FCEبرابر نمره  5تا  IELTS 6می باشد.
FCEراه ورود به دوره های پیشرفته  CAEو عالی  CPEرا هموار می سازد.
_آزمون  CAEیا  Certificate in Advanced Englishتوسط دانشگاه کمبریج انگلستان از سال  0990و به طور متوسط  3الی 4
بار در هر ماه در  0211مرکز در  003کشور مختلؾ جهان (و ایران) برگزار گشته و می شود.
در صورت موفقیت در آزمون ، CAEمدرکی از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان به شما اعطاء می گردد که تاریخ انقضاء نداشته و
مادام العمر ارزشمند می باشد.
مدرک  CAEمورد قبول  2811دانشگاه ،سازمان ،مؤسسه و شرکت در  67کشور جهان جهت تحصیل و کار می باشد.
برترین دانشگاه ها در استرالیا ،ایاالت متحدّه آمریکا ،انگلستان و  ،...مدرک  CAEرا به عنوان گواهینامه ای که نشان دهنده دانش
زبان انگلیسی دارندگان آن در سطح پیشرفته می باشد ،می پذیرند.
کسب نمره  81تا  011در آزمون  CAEبرابر نمره  8تا  IELTS 9می باشد.
برای شرکت در آزمون ، CAEالزامی برای شرکت و قبولی در آزمون  FCEوجود ندارد.
آزمون  CPEیا ، Certificate of Proficiency in Englishپیشرفته ترین آزمون دانشگاه کمبریج انگلستان می باشد که نشان دهنده
دانش زبانی بسیار باالی افراد در زبان انگلیسی برای ادامه تحصیل در سطوح عالی می باشد.
آزمون  CPEبه طور متوسط  6بار در سال و در  91کشور مختلؾ جهان برگزار می شود.
شرکت کنندگان در این آزمون از بیش از  071ملیّت مختلؾ بوده و میانگین سنی آنها بین  06تا  24سال می باشد.
قبولی در آزمون  CPEبا کسب یکی از رتبه های ) (A, B or Cتعیین شده و حداقل نمره قبولی در آن  61از ( 011رتبه ) Cمی باشد.

زبان آموزان پس از اتمام دوره های آمادگی آزمون های  FCEو  CAEدر صورت عالقه به تکمیل دانش زبان انگلیسی خود وارد دوره
آمادگی آزمون  CPEمی شوند؛ این دوره قابلیت زبانشناختی زبان آموزان را تا ح ّد یک فرد بومی تحصیل کرده انگلیسی زبان ارتقاء
داده و آنها را برای استفاده از زبان انگلیسی در طیؾ گسترده ای از موقعیت های اجتماعی و فرهنگی آماده می سازد.
زبان آموزان پس از اتمام دوره ، CPEبه درک کاملی از مطبوعات ،برنامه های مختلؾ رسانه ای ،حوزه های مختلؾ فرهنگی
همچون نمایشنامه ،فیلم و ادبیات در کشورهای انگلیسی زبان خواهند رسید.
برای شرکت در آزمون  ،CPEشرکت و قبولی در آزمون CAEالزامی است.

TOLIMO
تولیمو یا ، TOLIMOمخفؾ  The Test of Language by the Iranian Measurement Organizationمی باشد که توسط
سازمان سنجش آموزش کشور طراحی و اجرا می شود که در واقع آزمونی استاندارد برای تعیین سطح دانش زبان انگلیسی می باشد.
بیشتر متقاضیان این آزمون را داوطلبان دکتری تشکیل میدهند زیرا داشتن یک نمره زبان (تولیمو ،تافلMCHE ،و  )...برای قبولی
در آزمون دکترا الزم است.
دفترچه سواالت و نحوه پاسخگویي:
در جلسه آزمون به هر یک از داوطلبان زبان انگلیسی پیشرفته ) (TOLIMOدو دفترچه سوال داده می شود که یک دفترچه تشریحي
(دفترچه شماره  )0و دفترچه دیگر تستی(دفترچه شماره  )2خواهد بود.
تعداد سواالت و مدت پاسخگویی:
دفترچه شماره :0یک سوال تشرحي نوشتاری ) (Writingکه داوطلب  31دقیقه فرصت دارد پاسخ را در همان دفترچه سوال بنویسد.
دفترچه شماره :2حاوي  041سوال تستی شامل ساختار و نوشتار زبانی) ، (Structure and written expressionخواندن و درک مطلب
)(Reading comprehensionو درک مطلب شفاهي یا شنیداري ) (Listening comprehensionمي باشد که داوطلبان باید طبق
زمانبندی زیر به این سواالت پاسخ بدهند:
ساختار و نوشتار زبانی ( 41سوال و مدت پاسخگویي  31دقیقه)خواندن و درك مطلب ( 51سوال و مدت پاسخگویي  55دقیقه)درك مطلب شفاهی ( 51سوال و مدت پاسخگویي  35دقیقه)محاسبه نمره:
نمره هر قسمت آزمون در مقیاس معمول محاسبه و ده برابر میانگین این نمرات به عنوان نمره كل منظور می شود .دامنه نمره كل از
 ۳۱۸تا ۷۶۶است.
نمره باالتر از  ۷۸۸عالی ،بین  ۰۲۸تا  ۰۹۹خوب ،بین  ۰۰۸تا  ۰۱۹متوسط و كمتر از  ۰۶۹ضعیؾ تلقی می شود.

الزم به ذكر است كه بخش نوشتاری نمره جداگانه دارد و نمره آن بین  ۱الی  ۷می باشد كه در كنار نمره كل در كارنامه درج می
شود.
MSRT
آزمون MSRTدر واقع همان  MCHEاست که توسط اداره بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم نام آن تؽییر پیدا کرده است.
اما تفاوتی در آزمون ایجاد نشده است و کلیه سرفصل ها مانند قبل در ؼالب چهار مهارت شنیداری ،درک مطلب ،لؽت و ساختار
مورد آزمایش قرار می گیرد.
آزمون  MSRTبه عنوان مجوز ورود دانشجو به دوره دکتری داخل کشور تلقی می شود و اگر دانشجویی این مدرک زبان را نداشته
باشد ،نمی تواند به دوره دکتری وارد شود.
این آزمون دارای  011سوال میباشد که به ترتیب  31سوال شنیداری  31سوال گرامر و  41سوال درک مطلب می باشد آزمون فوق
بصورت تستی میباشد و نمره منفی ندارد ولی اگر به یک سوال دوبار پاسخ داده شود نمره منفی حساب میشود.
آزمون MSRTهرماه برگزار می شود و محدودیت ثبت نام ندارد .
اعتبار مدرك  MSRTاز تاریخ برگزاري آزمون به مدت دو سال مي باشد.
هزینه ثبت نام آزمون
هزینه ثبت نام مبلػ ( 511111پنجاه هزار تومان) میباشد وپرداخت آن بصورت الكترونیكي مي باشد .
توجه  :داوطلبان نباید واریز مبلػ را بصورت فیش پرداخت نمایند.

