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زپشکی رسانیدادکشنه مدسیریت و اطالع   

  IELTS کوتاه مدت آماد گی جهت شرکت در امتحانآموزشی  دوره 

 و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی یاعضای هیات علمی ویژه

  ورهدشرح:  

دوره دکتری رشته های برای متقاضیان که  است یسیانگل زبان یسنجمهارت آزمون نیترپراستفاده لتسیآزمون آ

 های مورد تایید وزارت بهداشتاز آزمونیکی قبولی  نمرهگواهی  بایستیمتقاضیان  و شودعلوم پزشکی برگزار می

، 1396سال با توجه آیین نامه ارتقا اخیرا  .بهداشت ارائه دهند وزارتطبق جدول موجود در سایت سنجش را 

شرکت کرده و گواهی اخذ قبولی  یکی از آزمون های زبان از جمله آیلتس توانند درمیاعضای هیات علمی نیز  

 آن را ارایه دهند.

 13۵و کار در  لیتحص ،یزندگ یبرا لتسیاست. مدرک آ یاریبس یهافرصت یراهگشا لتسیشرکت در آزمون آ

 لتسیمدرک آ یرایپذ یو شغل یآموزش ،یسازمان، شامل موسسات دولت ۸۰۰۰از  شی. بدیآیکشور جهان به کار م

 هستند. 

 مکالمه و نوشتن خواندن، دادن، گوش در را شما یهامهارت آزمون نیا ساعت، سه از کمتر یزمان در لتسیآزمون آ

 یارتباط یهامهارت سنجشو نیز  رو در رو صحبت مکالمه، یهامهارت سنجش یبرا روش نیبهتر. سنجدیم

 یریتصو شما به شده، یطراح جهان سرتاسر در  زبان یهاآزمون نیمتخصص توسط که آزمون نیادر واقع . ستا

 .دهدیم تانیسیانگل زبان یهامهارت از عادالنه و قیدق

 دستور زبان و، درک مطلبیداریشن یهامربوط به مهارت یهاتکنیک یریو به کارگ ییآشنادف کلی: ه ، 

 آزمون در  یجهت قبول و اسپیکینگ رایتینگو واژگان 

  :کنندگان بتوانند:رود شرکتپایان کارگاه انتظار میدر اهداف اختصاصی 

 .دمشابه بکار ببرن یهاآزمون در را هاتکنیک .1

 .دهند پاسخ یداریشن بخشسواالت  به .2

 .کنند استفاده مطلب درک در خواندن یهایکتکن از .3

 پاسخ دهند. اسپیکینگسواالت بخش  به .4

 .بکار ببرند رادر رایتینگ  مختلف ساختارهای یریبه کارگ منطق .۵



   

 

 
 

 

 
 

  :که بصورت مشروط در دوره ) ها و دانشجویان دکتری تخصصیاعضای هیات علمی دانشگاهگروه هدف

 شرکت در این آزمون متقاضیان  سایر و  دکتری ثبت نام شده اند(

  :سخنرانی، کار عملی در گروه روش اجرا 

 های مرتبط شبیه سازی شده و سایت یهامربوط به سالمت، آزمون متون ی: مواد آموزش 

  :کامپیوتر، اینترنت، پروژکتوروسایل کمک آموزشی 

  تومان  ۸۰۰،۰۰۰: دوره به ازای هر نفرهزینه 

 زمان برگزاری 

 :صورت پذیردتواند به دو شکل زیر در صورت تکمیل ظرفیت و تمایل فراگیران محترم زمان برگزاری می

 (1۸تا  1۵)روزهای زوج ساعت  هفتهدر طول  .6

 (12تا  9) ها یک بار درهفتهپنجشنبه .7

 :باشد()با نظر و درخواست متقاضیان دوره به صورت فشرده نیز قابل برگزاری می دو ماه و نیم طول مدت دوره 

 موضوع ساعت

 شنیداری شروع -مدرس و کنندگان شرکت کارگاه رفیمع 9-12

 شنیداری-اسپیکینگ 9-12

 شنیداری-اسپیکینگ 9-12

 شنیداری-اسپیکینگ 9-12

 رایتیینگ-اسپیکینگ 9-12

 رایتینگ-اسپیکینگ 9-12

 رایتینگ-اسپیکینگ 9-12

 رایتینگ-اسپیکینگ 9-12

 رایتینگ-اسپیکینگ 9-12

 شنیداری( -رایتینگ-اسپیکینگتست ) 9-12

  ریدینگ  9-12

  ریدینگ 9-12

  ریدینگ 9-12

 تست کامل  9-12

  ریدینگ -اسپیکینگ 9-12

  ریدینگ -اسپیکینگ 9-12

 رایتینگ -اسپیکینگ 9-12



   

 

 
 

 

 

 اسپیکینگ 9-12

 تست کامل 9-12

 تست کامل  9-12

 

مورد تایید  -مترجم و مدرس بین المللی زبان انگلیسی -کمال خاکساران )مدرس دانشگاه :مدرسمشخصات 

 استرالیا( IDP آیلتس ترینر از -استرالیا IDP بریتیش کنسول انگلستان و


