
 ؟تسیچ ستلیآ
 رابتعا یNایسب هچرگا .دشابیم ناهج حطس رد یسیلگنا ناBز یللملان<ب نومزآ ن1رتهدشهتخانش و ن1رتربتعم عقاو رد ستلیآ
 لفات زا رت یدرBراک و رتربتعم رایسب ستلیآ نومزآ هک تسا نیا تیعقاو اما دننکیم هسیاقم لفات نومزآ اب ار ستلیآ نومزآ
 متسیس یانعم هب و International English Language Testing System تاملک ففخم IELTS نومزآ .دشابیم
 ج1ربمک هاگشناد ،ایلارتسا   IDPنامزاس ۳ طسوت کرتشم تروص هب هک ستلیآ نومزآ .دشابیم یسیلگنا ناBز نومزآ یللملان<ب
 همادا ای ترجاهم دصق هک ینابلطواد حطس یعقاو و قیقد شجنس و hبا1زNا فده اب دوشیم رازگرب و یحارط لیسناک شیت1رب و
 IELTS :یNادینش تراهم( یسیلگنا ناBز یلصا تراهم h ۴با1زNا لماش ستلیآ نومزآ .تسا هدش یحارط دنراد ار لیصحت

Listening، ندناوخ تراهم: IELTS Reading، نتشون تراهم: IELTS Writing ندرک تبحص تراهم و: IELTS Speaking) 
 .دوش یم hبا1زNا ۹ ات ۱ زا تراهم ره هرمن نآ رد هک دشابیم

 زا بلطواد نویلیم ۳ زا ش<ب هنالاس و دوشیم رازگرب ناهج روشک ۱۴۰ زا ش<ب رد ستلیآ نومزآ نونکا مه دینادب تسا بلاج
 !دننکیم تکرش IELTS یللملان<ب نومزآ رد ناهج رسارس

 ستلیآ نومزآ عاونا

 هداس تروص هب .دوب دهاوخ توافتم امش hباختنا لوtام ای نومزآ عون ،د1راد ستلیآ نومزآ رد تکرش یارب هک یفده هب هتسب
 نومزآ و دنراد ار ناشدصقم یاهروشک رد تالیصحت همادا دصق هک تسا ینابلطواد صتخم ستلیآ کیمداvآ نومزآ تفگ ناوتیم
 همادا رد .دناهتفرگ ستلیآ نومزآ رد تکرش هب میمصت ترجاهم ای و راک دصق هب افرص هک تسا ینابلطواد صتخم ستلیآ لارنج
 :م1زادرپیم ستلیآ کیمداvآ و لارنج نومزآ رتش<ب یسرzب هب هب

 کیمدا&آ ستلیآ

 .دنکیم یسرzب اههاگشناد رد روضح و یلاع تالیصحت همادا یارب ار بلطواد کیمداvآ یاهتراهم ستلیآ کیمداvآ نومزآ

 لارنج ستلیآ

 تبسن و دنکیم یسرzب نابلطواد یNاک تماقا ذخا ای ترجاهم یارب ار بلطواد یلمع و هرمزوN یاهتراهم ستلیآ لارنج نومزآ
 .تسا رتیمومع کیمداvآ نومزآ هب

 لارنج و کیمدا&آ ستلیآ نومزآ توافت

 حیضوت نآ هراBرد الاب رد هک دنراد دوجو ستلیآ لارنج و کیمداvآ لوtام رد ناگدننک تکرش فادها رد هک hیاهتوافت زا غNاف
 شخب تالاوس عون رد اهتوافت نیا .دراد دوجو لوtام ود نیا نابلطواد تالاوس رد hیاهتوافت زین ستلیآ نومزآ رد ،میداد
 کیمداvآ نومزآ نابلطواد گنید1ر نشکس تالاوس تفگ ناوتیم یلک تروص هب .دشابیم ستلیآ نومزآ گنیتیار و گنید1ر
 تسیابیم دوخ ۱ کست رد ستلیآ لارنج نومزآ نابلطواد هک یلاح رد زین گنیتیار شخب رد .دشابیم لارنج نومزآ زا رتراوشد
 .دنزادر�ب اهرادومن و اهفارگ لیلحت هب دیاب کیمداvآ نومزآ نابلطواد ،دنسیونب ار همان کی


