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زپشکی رسانیدادکشنه مدسیریت و اطالع   

  MHLEکوتاه مدت آماد گی جهت شرکت در امتحان آموزشی  دوره 

 و دانشجویان مقطع دکتری تخصصی یاعضای هیات علمی ویژه

  ورهدشرح: 

MHLE مخفف )Ministry of Health Language Exam( برای باشد که زبان انگلیسی وزارت بهداشت می آزمون

 قبولی از آزمون نمرهگواهی  بایستیمتقاضیان  و شوددوره دکتری رشته های علوم پزشکی برگزار میمتقاضیان 

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

شرکت کرده و گواهی اخذ   MHLE یکی از آزمون های زبان از جمله توانند درمی، اعضای هیات علمی نیز  1396

 قبولی آن را ارایه دهند.

 .هستند Listening, Reading, Grammar ،vocabulary گیردهایی که در این آزمون مورد ارزیابی قرار میمهارت

پرسش است که در سطح  100دارای  MHLE طبق اعالم سایت رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی، آزمون

سوال مربوط به درک  30بندی سواالت آن بدین صورت است: شود و نحوه تقسیمآزمون استاندارد تافل برگزار می

در خصوص درک مطلب است.  سوال نیز 30، ساختار و دستور زبان و واژگان سوال مربوط به  40مطلب شنیداری، 

  دد.گر نمی لحاظ آزمون این در منفی نمره و است دقیقه پنج و بیست و ساعت یک  مدت زمان این آزمون

  های شنیداری، درک مطلب، دستور ی مربوط به مهارتهاتکنیکهدف کلی: آشنایی و به کارگیری

 MHLE آزمونواژگان جهت قبولی در  زبان و

  :کنندگان بتوانند:رود شرکتپایان کارگاه انتظار میدر اهداف اختصاصی 

 تکنیک های آموزش داده شده را در آزمون های مشابه بکار ببرند. .1

 به سواالت بخش شنیداری پاسخ دهند. .2

 از تکنیک های  خواندن در درک مطلب استفاده کنند. .3

 به سواالت بخش ساختارجمالت پاسخ دهند. .4

 را تشخیص دهند. منطق به کارگیری ساختارهای مختلف .5
 



   

 

 
 

 

 

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

 شرکت در این آزمون و متقاضیان   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 

  :و برای دانشجویان متقاضی تومان  750،000 برای اعضای هیات علمی برای کل دورههزینه پیش بینی شده

  تومان 500،000

 زمان برگزاری 

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

 (18تا  15هفته)روزهای زوج ساعت در طول  .6

 (15تا  8) 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 

 تخصص مدرس مدرس موضوع جلسه 

  شروع -معرفی کارگاه شرکت کنندگان و مدرس 1

 ساختاریمهارت 
 کمال خاکساران

 آموزش زبان انگلیسی

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختارو واژگان  2

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران واژگان -ساختار مهارت 3

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختارو واژگان 4

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختارو واژگان 5

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختارو واژگان 6

 آموزش زبان انگلیسی خاکسارانکمال  واژگان مهارت شنیداری و 7

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران واژگان مهارت شنیداری و 8

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران واژگان مهارت شنیداری و 9

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران واژگان مهارت شنیداری و 10

 زبان انگلیسیآموزش  کمال خاکساران واژگانمهارت درک مطلب و  11

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران واژگانمهارت درک مطلب و  12



   

 

 
 

 

 

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت درک مطلب و شنیداری  13

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت درک مطلب و شنیداری 14

 انگلیسیآموزش زبان  کمال خاکساران مهارت درک مطلب و شنیداری 15

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت درک مطلب و شنیداری 16

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختاری و شنیداری 17

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مهارت ساختاری و شنیداری 18

 انگلیسیآموزش زبان  کمال خاکساران درک مطلب-ساختار-مهارت های شنیداری  19

 آموزش زبان انگلیسی کمال خاکساران مرور تمام مهارت ها  20

 

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


