
 

 

 

 

 

 

 

 

 آزمون تعیین سطح استاندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برگزاری آزمون تعیین سطح استاندارد

مرکز زبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با توجه به امکانات و تجربه چندین ساله خود آمادگی خود را برای برگزاری آزمون تعییین 

 .نمایدهای زمانی مختلف سال به شرح ذیل برگزار میدورهسطح استاندارد زبان انگلیسی تحت نظارت اساتید با سابقه خود در 

 

 برگزاری آزمون مقررات( 1

 بایست قبل از شروع آزمون تحویل مسئولین مربوطه شود.تاپ، تبلت و ....( میموبایل، لپتمام وسایل الکترونیکی ) -

 آزمون تحویل مسئولین مربوطه شود.بایست قبل از شروع سایل اضافه )کیف، کوله و ...( میتمامی جزوات و و -

 دار جهت شرکت در آزمون الزامی است.داشتن کارت ملی یا شناسنامه عکس ههمرا -

 باشند.کن و تراش میتمامی داوطلبان موظف به همراه داشتن مداد، پاک -

 را ندارند. آزمونداوطلبان تا انتهای آزمون حق بلند شدن از سر جلسه  -

 توانند زودتر از زمان تعیین شده برای آزمون، جلسه را ترک نمایند.داوطلبان نمی -

 مهارت شفاهی  است. 1مهارت کتبی و  3شامل  آزمون -

در طول جلسه آزمون مراقبینی جهت حفظ نظم جلسه حضور دارند که در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی داوطلبان  -

 منجر خواهد شد. خاطیبه اخراج 

 در آن ثبت نام کرده باشند. نفر 5صورتی برگزار می شود که حداقل امتحان در  -

 

 آزمون موضوعات( 2 

 14انجامید و داوطلبیان به طیول میی CDدقیقه اجرای  34سوالی است که حدود  04یک دفترچه  Listening بخشمهارت  -

 منتقل نمایند. پاسخنامههای خود را از دفترچه به دقیقه فرصت دارند که جواب

دقیقه زمان دارد و داوطلبان فرصتی بیرای انتقیال  04متن است که  3سوالی شامل  04یک دفترچه  Reading بخشمهارت  -

 ندارند.  پاسخنامهبه سؤاالت های خود از دفترچه جواب

قه از زمان دقی 04گردد دقیقه زمان دارد و به داوطلبان توصیه می 04که است با دو موضوع یک برگه  Writing بخشمهارت  -

 دقیقه از زمان خود را برای موضوع دوم صرف نمایند. 04خود را برای موضوع اول و 

هیا ضیبخ خواهید تمامی صیحبت MP3و با دستگاه  شودزمان آن مشخص می کتبی آزمونبعد از  Speakingمهارت شفاهی  -

در صورت عدم حضور داوطلب در زمان تعیین شده بیرای  انجامد.به طول میبرای هر داوطلب دقیقه  14شد و زمان آن حدوداً 

بایسیت بیرای آزمیون مصاحبه شفاهی او، واحد آموزش هیچگونه تعهدی در قبال آزمون داوطلب نخواهد داشت و داوطلب میی

 بعدی در صورت داشتن ظرفیت، ثبت نام دوباره نماید.



شیفاهی بعید از آزمیون کیاری روز  01حیداکرر  مرکز زبیانه مهر اعالم نتایج آزمون از طریق صدور کارنامه انگلیسی ممهور ب -

 خواهد بود.

 نگهداری خواهد شد. حداکثر تا یک ماهاسخ نامه افراد پ -

 

 هزینه آزمون (3

 باشد.ریال می 444/444/1هزینه این آزمون 

 

 ( نحوه اعتراض4

اعتیرا  کننید و هزینیه تصیحیح مجیدد آزمیون  توانند بیه نمیره خیودداوطلبان حداکرر یک هفته پس از برگزاری آزمون می

 ریال است. 444/044داوطلبان 

 

 ( نحوه ثبت نام5

 IELTSسازی شبیهو ثبت نام اینترنتی آزمون  www.tautco.irمراجعه به سایت 

 

 مرکز زبان 

 شرکت تعاونی اساتید و کارکنان

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر


