


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت وقت مشاوره اولیه  
مرحله اول
در این مرحله کافی اســت تا با یک تماس تلفنی و یا پر کردن فرم ارزیابی در ســایت، یک وقت مشاوره از کارشناسان ما دریافت 

کنید. 

تنظیم قرارداد
مرحله دوم
بعد از تشــریح کامل شرایط و خواسته های شما، راهنمایی های الزم از طرف کارشناس به شما داده خواهد شد و با عقد قرارداد، 

فرآیند اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا آغاز می شود.

دریافت مدارک اولیه  
مرحله سوم
پس از تحویل مدارک به کارشناســان تراســت، در حالی که با خیالی آسوده به ســایر کارهای خود می رسید، مطمئن هستید که 

کارشناسان تراست پیوسته در حال پیگیری کارهای شما هستند. 

معرفی فهرست دانشگاه ها   
مرحله چهارم

در این مرحله با توجه به شرایط شما فهرستی از دوره های موجود در رشته مورد عالقه تان در اختیار شما قرار می گیرد. 

اپالی دانشگاه های کانادا و ارسال مدارک
مرحله پنجم

در این مرحله، فرم های مورد نیاز دانشگاه مورد نظر شما تکمیل و به همراه مدارک برای دانشگاه ارسال خواهند شد. 

پرداخت شهریه و سایر هزینه ها  
مرحله ششم
پس از اخذ پذیرش تحصیلی، شهریه دانشگاه پرداخت می شود. نکته جالب توجه این است که کارشناسان با تجربه تراست می توانند 

با توجه به رزومه تحصیلی و شرایط شما، بیشترین مقدار ممکن از بورسیه های تحصیلی را برای شما دریافت کنند. بنابراین، ممکن 

است نیاز به پرداخت شهریه در ترم های بعدی نداشته باشید.

دریافت نامه پذیرش 
مرحله هفتم

در این مرحله نامه پذیرش از دانشگاه در دستان شماست. به شما تبریک می گوییم! آماده تحصیل در کانادا شوید.

دریافت ویزای تحصیلی 
مرحله هشتم
در نهایت، با توجه به دریافت نامه پذیرش از دانشگاه، برای صدور ویزای تحصیلی کانادا اقدامات الزم برای شما انجام می شود. 
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تحصیل در کانادا با تراست
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توضیح آزمون

آزمون آیلتس  چیست؟

آزمــون آیلتــس آزمونــی تقریبــًا ســه ســاعته جهــت ارزیابــی مهــارت هــای چهارگانــه زبــان انگلیســی 
اســت کــه مخصــوص دانشــجویان غیــر انگلیســی زبــان می باشــد. شــرط الزم )و البتــه نــه کافــی( 
قبولــی دانشــجویان در دانشــگاه هــای انگلیســی زبــان، داشــتن حداقــل نمــره آزمــون ، کــه توســط 
دانشــگاه مقصــد مشــخص می شــود، می باشــد)معموال 6.5(؛ لــذا، شــرکت در ایــن آزمــون بــرای 
دانشــجویانی کــه قصدشــان اپــالی بــرای دانشــگاه هــای انگلیســی زبــان اســت، الزامــی اســت. 
ــوع  ــًا اکثــر دانشــجویان امــروزه در ن ــوع کاغــذی و اینترنتــی دارد کــه تقریب امتحــان آیلتــس دو ن

ــد. ــذی آن شــرکت می کنن کاغ

 امتحان IELTS با همکاری مشــترک دانشــگاه کمبریج، کنســولگری انگلســتان و ســازمان IDP استرالیا 
برگزار می شــود. این امتحان از باالترین و معتبرترین اســتانداردهای بین المللی جهت ســنجش ســطح 
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بخش )مهارت(زمان )دقیقه(تعداد سواالت

لیسنینگ 4030

ریدینگ 60 40

اسپیکینگ 11-315 تسک

رایتینگ 260 تسک

جزئیات هر بخش، به ترتیب در زیر آورده شده است.

 Speaking و Writing ،Reading ،Listening زبــان انگلیســی داوطلبان پیــروی می کند و چهــار تواناـئـی
را مورد ارزیابی قرار می دهد. بســیاری از دانشــگاه ها در کشــورهای مختلفی همچون کانادا، انگلستان، 
اســترالیا، نیوزلنــد و آمریــکا امتحــان IELTS را بــه رســمیت می شناســند. همچنین جهــت مهاجرت به 
کشــورهای کانادا، اســترالیا و نیوزلند، داشــتن مدرک IELTS الزامی است. این امتحان در بیش از ۲۷۰ 
مرکــز امتحانی واقع در ۱۱۰ کشــور مختلف دنیا برگزار می گردد . شــرکت کننــدگان در امتحان IELTS به 
طیف وســیعی از ســواالت بسیار ساده تا بســیار مشکل پاسخ می دهند. نمره هر بخش از امتحان بین 
صفر تا ۹ می باشــد. نمره کلی امتحان با معدل گیری از نمره چهار بخش امتحان محاســبه می گردد .در 

کارنامه IELTS، عالوه بر نمره کلی، نمره هر بخش بطور جداگانه نیز درج می شود.

بخش های آزمون آیلتس

همانطــور کــه پیــش از ایــن گفتیــم، ایــن آزمــون )بــه ترتیــب( چهــار مهــارت خوانــدن، شــنیدن، 
ــرار می دهــد: ــان انگلیســی را مــورد ارزیابــی ق ــه زب حــرف زدن و نوشــتن ب
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لیسنینگ

این بخش از آزمون شامل چهار بخش است.

 که هر یک از بخش ها به صورت زیر می باشند:

در این بخش، همزمان که فایل صوتی در حال پخش اســت شــما باید به ســواالت پاســخ 
دهیــد و در نهایــت می توانیــد بــه ســواالت برگردید و تمامی ســواالت را پاســخ دهید. در 
قســمت ارائه درس، مفهوم مورد بررســی علمی، تاریخی و ....  در قســمت مکالمه دو نفره، 
معمــواًل بحــث بیــن یکی از دانشــجویان با مســئولی از دانشــگاه، اســتاد وی، دوســت هم 
دانشــگاهیش و ... حول مســائل درسی، دانشگاهی، ســرویس رسانی در امور دانشگاهی و 

غیره می باشد.

نوع صحبتتعداد سواالت

دیالوگ دو نفر - اجتماعی10

دیالوگ دو نفر - اجتماعی10

موضوعات دانشگاهی10

موضوعات دانشگاهی10

جدول 2 – مشخصات هر بخش در قسمت لیسنینگ
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ریدینگ

ــه  ــود کـ ــن  آورده می شـ ــه متـ ــه در آن ، سـ ــت کـ ــگ اسـ ــش ریدینـ ــون، بخـ ــش آزمـ ــن بخـ دومیـ

هریـــک بـــه طـــور میانگیـــن شـــامل 14 ســـوال کـــه بـــه صـــورت تســـتی و چندگزینـــه ای خواهنـــد بـــود. 

ـــد 20  ـــن بای ـــر مت ـــه ه ـــان اختصـــاص داده شـــده ب ـــول، زم ـــور معم ـــه ط ـــه ب ـــت ک ـــوان گف ـــس می ت پ

ـــن قســـمت  ـــگاه کســـی ســـوالی از ای ـــذا، هیچ ـــی نداشـــته؛ ل ـــره منف ـــن بخـــش نم ـــه باشـــد. ای دقیق

ــی پاســـخ نمی گـــذارد! متـــن هـــای آورده شـــده عمومـــًا دارای موضوعـــات علمـــی )انقـــراض  را ـب

ــان و...(  ــی از گیاهـ ــای نوـع ــی هـ ــدگان، ویژـگ ــاص از پرنـ ــه ای خـ ــی گونـ ــوه زندـگ ــورها، نحـ دایناسـ

تاریخـــی )چگونگـــی مانـــدگار شـــدن بعضـــی از نقاشـــی هـــای درون غارهـــا، چگونگـــی پیدایـــش برخـــی 

ـــای  ـــری )ویژگـــی ســـبک خاصـــی از موســـیقی، ویژگـــی نقاشـــی ه ـــای منســـوخ شـــده(، هن ـــط ه از خ

ــی از ایـــن قبیـــل می باشـــند. معـــروف در دوران رنســـانس و ...( و یـــا موضوعاـت

اسپیکینگ

بخــش اســپیکینگ آزمون آیلتس شــامل یک مصاحبه ی رودررو بــا مصاحبه کننده ی 

رسمی آیلتس است. که در روزی به غیر از روز امتحان اصلی برگزار می¬شود.

مدت آزمون: ۱۱ تا ۱۴ دقیقه

 این قسمت از امتحان شامل سه بخش است: بخش اول در اولین بخش امتحان متقاضی می بایست 
به سواالتی عمومی و شخصی درباره محل زندگی، وضعیت کاری، وضعیت خانوادگی و عالیق خود پاسخ 

دهد. 
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بخــش دوم در ایــن بخــش موضوعــی از طــرف ممتحــن آیلتــس بــرای شــما انتخــاب می شــود و شــما 
یــک دقیقــه فرصــت خواهیــد داشــت تــا دربــاره ایــن موضــوع فکــر کــرده و نت بــرداری کنیــد و دو 
دقیقــه دربــاره آن صحبــت کنیــد و ســپس بــه یــک یــا دو ســوال دربــاره ی آن پاســخ دهیــد و ایــن 

موضــوع اهمیــت دارد کــه در دو دقیقــه صحبــت خــود پاســخگوی ایــن ســواالت باشــید.

 در بخش سوم امتحان مکالمه آیلتس شما می بایست به مدت ۴ الی ۵ دقیقه با مصاحبه 
کننده مکالمه ای را برقرار کنید. شخص در مورد موضوعی از شما سواالتی را می¬پرسد که 

شما باید به او پاسخگو باشید.

رایتینگ

ــان انگلیســی را  ــه زب در بخــش پایانــی آزمــون، دو ســوال مطــرح می شــوند کــه مهــارت نوشــتار ب
ــه شــرح زیــر اســت:  مــورد ارزیابــی قــرار می دهنــد. ایــن بخــش، ب

در موضــوع اول )Task 1( بایــد در مــورد جدول یا نموداری که به شــما داده شده اســت، توضیح دهید. 
متن شما باید حداقل ۱۵۰ کلمه داشته باشد. اگر انشائی کمتر از ۱۵۰ کلمه داشته باشد، از آن نمره کم 
خواهد شد. بهتر است ۲۰ دقیقه از وقت را به موضوع اول اختصاص دهید. عمومًا در تسک ۱ آکادمیک 

مباحث زیر مورد بحث قرار میگیرد:

 ●  Bar chart

 ● Pie chart

 ●  Line graph

 ●  Table Diagram 

 ● Flow chart

 ●  Map

 ●  Process

 ●  Multiple charts 



IELTS Guideline10

در موضــوع دوم )Task 2( بایــد نظــر موافــق یــا مخالــف خــود را نســبت بــه یــک مســاله بیــان کنیــد 
و بایــد حداقــل ۲۵۰ کلمــه در مــورد آن بنویســید. اگــر متنــی کمتــر از ۲۵۰ کلمــه داشــته باشــد، از 
آن نمــره کــم خواهــد شــد. بهتــر اســت ۴۰ دقیقــه از وقــت را بــه موضــوع دوم اختصــاص دهیــد. 
ــاوت  ــن تف ــی مهم تری ــوده ول ــابه ب ــا مش ــس تقریب ــرال آیلت ــون آکادمیــک و جن تســک دو در آزم
ــون آکادمیــک  ــا اســتفاده می شــود. در آزم ــه در ســوالها از آنه ــل توجــه موضوعاتــی اســت ک قاب
موضوعــات تخصصــی تــر بــوده و نیــاز بــه لغــات آکادمیــک بیشــتر جهــت پاســخگویی دارنــد. قالــب 

نــوع ســواالت تســک دوم شــامل:

 ● Advantage/disadvantage

 ● Agree/disagree

 ● Discussion

 ● Cause and effect

 ● Problem and solution

 ● Two-part question
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منابع آزمون

منابعــی کــه در ادامــه مطــرح می شــوند بــرای آمادگــی هــر چــه بیشــتر دانشــجویان اســت. تعــداد 
ــوده و طبیعتــًا  ــرای آزمــون آیلتــس )و دیگــر آزمــون هــای مشــابه( بســیار زیــاد ب ــع موجــود ب مناب
یــک شــخص نمی توانــد همــه آن هــا را بــا هــم بخوانــد؛ لــذا، بحــث تصمیم گیــری و انتخــاب از بیــن 
گزینه هــای موجــود اســت. مــا در اینجــا ســعی کرده ایــم منابعــی را در دســترس قــرار دهیــم کــه 
ــه صــورت لینــک در کانال هــای  ــع هــم ب ــد )بیشــتر ایــن مناب بیشــتر مــورد اســتفاده قــرار گرفته ان

ــی می باشــند(.  تلگرام

طبیعــی اســت کــه خوانــدن این منابع لزومــًا منجر به نتیجه بهتر نمی شــود و هم چنیــن منابع معتبر 
دیگری نیز ممکن است خارج از این لیست باشد. در پوشه حاوی این فایل، برخی از منابع کارآمد برای 

آزمون آورده شده است. اکثر این کتاب ها و منابع در اپلیکیشن ممرایز  در دسترس است.
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 اپلیکیشــن ممرایــز کــه ســایت آن هــم موجــود اســت بدیــن صــورت اســت کــه کــورس هــای بســیار 
زیــادی بــرای یادگیــری زبان هــای مختلــف )از جملــه انگلیســی( را دارا می باشــد و شــما می توانیــد 
هــر کورســی را کــه بــه آن عالقه مندیــد در صفحــه شــخصی خــود ذخیــره کنیــد و آن را طالعــه کنیــد. 
روش مطالعــه هــم اینگونــه اســت کــه هــر روز تعــداد مشــخصی لغــت را بــا ارائــه مثــال و معنــی 
انگلیســی یــا فارســی آن واژه )کــه بســتگی بــه چگونگــی تعریــف شــدن کــورس موردنظــر در ایــن 

ســایت دارد( فــرا می گیریــد.

منابع لغت

منابع گرامر

منابع بخش ریدینگ

 ● 1212 Words )Memrise(

 ● 504 Essential Words

 ● 400 Zhan Vocabularies

 ● Magoosh TOEFL Vocabulary Flashcards )Android and iOS(

 ● Cambridge Vocabulary for IELTS

 ● Oxford Word Skills

 ● Magoosh Grammer

 ● CAMBRIDGE GRAMMER FOR IELTS

 ● Official Cambridge Guide to IELTS

 ● Zhenti Reading

C:\Users\3PEX\Downloads\memrise.com
https://www.memrise.com/course/1477561/1212-words-you-need-to-know-to-pass-toefl-ibt-2/
https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/
http://www.memrise.com/course/1897085/
https://toefl.magoosh.com/flashcards/vocabulary?utm_source=ieltsblog&utm_medium=blog&utm_campaign=popular&utm_term=endofpost&utm_content=flashcards
https://www.languagecentre.ir/download/eng/ielts-material/vocabulary-for-ielts
https://aryamcollege.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-oxford-word-skills/
https://t.me/TOEFLsharing/707http://
https://www.languagecentre.ir/download/eng/books/cambridge-grammar-for-ielts-book
https://ielts2.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-16-%d8%8c15%d8%8c-14%d8%8c-13%d8%8c-12%d8%8c-11%d8%8c-10%d8%8c-9%d8%8c-8%d8%8c-7%d8%8c-6/
https://t.me/TOEFLsharing/744


IELTS Guideline13

منابع بخش لیسنینگ

منابع بخش اسپیکینگ

منابع بخش رایتینگ

 ● TED

 ● IELTS LISTENING ULTIMATE 

 ● 6 MINUTE ENGLISH BBC

 ● NoteFull Videos

 ● Ielts speaking for success

 ● Actual speaking

 ● SUPERCRACK IELTS SPEAKING

 ● NoteFull Videos

 ● Magoosh Videos

 ● SUPERCRACK IELTS WRITING

 ● Barron’s Writing for IELTS 

 ●  IELTS ADVANTAGES FOR WRITING 

https://www.ted.com/
https://avasshop.ir/326718/ielts-listening-ultimate/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/telugu/features/6-minute-english
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://successwithielts.com/podcast
https://ielts2.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-16-%d8%8c15%d8%8c-14%d8%8c-13%d8%8c-12%d8%8c-11%d8%8c-10%d8%8c-9%d8%8c-8%d8%8c-7%d8%8c-6/
https://ielts2.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%88%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84/
https://t.me/TOEFLsharing/691
https://www.languagecentre.ir/download/eng/ielts-material/barrons-writing-for-ieltshttp://
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منابع آزمون کامل
 ● Cambridge IELTS 

 ● Barron’s IELTS Superpack

 ● The Official Cambridge Guide to IELTS

آزمون های آزمایشی

آزمــون هــای آزمایشــی آیلتــس در مراکــز مختلفــی ماننــد عصــر دیــن و دانــش، تهــران آیلتــس و 
... برگــزار می گــردد. اطالعــات جامــع تــر راجــع بــه ایــن آزمــون هــا را می تــوان بــا ســرچ در گــوگل بــه 
راحتــی یافــت. شــرکت در ایــن آزمــون هــا الزامــی نبــوده، ولــی بــه عنــوان آزمونــی جهــت کاهــش 
اســترس آزمــون اصلــی می توانــد مفیــد باشــد. همچنیــن، همانطــور کــه پیــش از ایــن اشــاره شــد، 
ــک  ــه امتحــان اصلــی دارد. در هــر ی ــن ســواالت را ب ــن و نزدیکتری ــج آیلتــس بهتری ــاب کمبری کت
ایــن کتــاب هــا چندیــن آزمــون کامــل آورده شــده اند کــه می تواننــد کارآمــد واقــع شــوند چــرا کــه 

ســواالت واقعــی آزمــون می باشــند؛

گام به گام ثبت نام آزمون

بــرای ثبــت نــام آزمــون ایلتــس بایــد بــه ســایت مراکــز مجــاز آزمــون ایلتــس ماننــد عصــر دیــن و 
دانــش، تهــران آیلتــس، ایرســافام، آفرینــش و .... مراجعــه و ثبــت نــام کنیــد.

https://www.afarinesh.org/cambridge-ielts-1-16/
https://ieltsmatters.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-the-official-cambridge-guide-to-ielts/
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آزمون و نحوه برگزاری

در همــان ابتــدا، بــه یــاد داشــته باشــید کــه هنــگام مراجعــه بــه مــکان آزمــون پاســپورت و کارت 
ملــی خــود را بــه همــراه داشــته باشــید. در ابتــدا، پــس از تطبیــق دادن اطالعــات ثبــت نامــی شــما 
بــا هویتتــان، عکســی از شــما گرفتــه می شــود. ســپس، بایــد تعهدنامــه ای کــه بیــان می کنــد کــه 
ــه آب )و در  ــد. در آزمــون، ب ــرد )!( را امضــا می کنی ــد ک ــن آزمــون نخواهی ــه تقلبــی در ای هیچگون

بعضــی از مراکــز، بــه قنــد!( دسترســی داریــد. همچنیــن، بــا خــود مــداد و پــاک کــن ببریــد.

شروع آزمون، همانطور که پیش تر ذکر شد، با بخش لیستنینگ خواهد بود. سپس، بخش ریدینگ و 
بعد از آن رایتینگ. باید توجه داشــت درصورتی که اگر بخشــی از امتحان را زودتر از زمان معین شــده 

تمام کنید، نمی توانید به مرحله بعد بروید.
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نمره دهی و کارنامه

سیســتم ســنجش نمــرات در آزمــون آیلتــس در بــازه ای از ۰ تــا ۹ اســت، در آزمــون آیلتــس واژه ای 
بــه نــام )نمــره ی قبولــی( تعریــف نشــده اســت و نمــره ی کســب شــده توســط شــما گواهــی اســت بــر 
میــزان دانــش زبانــی شــما. همیــن نمــره ی شــما دلیلــی بــر قبولــی و یــا مــردودی شــما نیســت امــا بــا 
توجــه بــه انتظــارات شــما از نمــره مــورد نظرتــان ایــن نمــرات ارزش گــذاری خواهنــد شــد. بــه طــور 
کلــی بــا توجــه بــه همیــن ارزش گــذاری نمــره ی ۵ نمــره ضعیــف و نمــره6.5  بــه بــاال نمــره ی خــوب 

تلقــی مــی شــود. 

نکات اضافی و پیشنهاد

نتایج آزمون تا 2 سال اعتبار دارد. ●

ریپــورت هــای آیلتــس کامــال رایــگان مــی باشــد و باتوجــه بــه ســنتری کــه در آن امتحــان دادیــد،  ●
طریقــه ی ریپــورت متفــاوت اســت.

ــا 36  روز قبــل از آزمــون فرصــت داریــد. پــس از لغــو  ● ــه جــا کــردن آن ت ــا جاب ــرای لغــو آزمــون ی ب
ــام می شــود: ــر انج ــول )Refund( تحــت شــرایط زی ــون، بازگشــت پ آزم

نهایتًا ۲۵ درصد از هزینه آزمون به شما بازگردانده می شود. ●

در آزمــون آیلتــس، میانگیــن ۴ مهارت به عنــوان overall band score در نظر گرفته می 
شود و اگر شما به عنوان مثال در۲ مهارت نمره ۷ و در ۲ مهارت دیگر نمره 6 کسب کنید، 
نمره میانگین شــما 6.۵ خواهد بود. این نمره برای پذیرش در اکثر دانشــگاه های دنیا در 
ســطح ارشــد و دکترا کفایت می کند. به شــرط این که شــما در آزمون آیلتس آکادمیک 

شرکت کرده باشید. 
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خیلی مهم:

در زمان حضور در آزمون حتما "کارت ملی" و "پاسپورت" برای احراز هویت داشته باشید. "شناسنامه" برای 
احراز هویت قابل قبول نیست.

لیستی از کانالها و منابع مفید به صورت خالصه شده در پایان ارائه می شود:

کانال ها و گروه های تلگرامی مفید

نمونه رایتینگ، منابع و تجربه آزمون

https://t.me/IELTSSuperPack

https://t.me/IELTSFasTrack

https://t.me/PARGAR IELTS

پرسیدن سواالت و رفع مشکل
https://t.me/IELTS_Super_Pack_Groupa

https://t.me/joinchat/lGt8TL5jhM84M2Fk

کانال ها ی مفید یوتوب

آموزش تکنیک های آزمون ایلتس

Fastrack Education

IELTSLiz789

Adam’s English Lessons

https://t.me/IELTSFasTrack
https://t.me/joinchat/lGt8TL5jhM84M2Fk
https://t.me/IELTS_Super_Pack_Groupa
https://www.youtube.com/c/FastrackEducation
https://www.youtube.com/c/IELTSLiz789http://
https://www.youtube.com/channel/UC_0NfufarVw04vDfWFm8z_Q
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لیستی از منابع مفید به صورت خالصه شده در پایان ارائه می شود:

منابع

لغت

1212 Words (Memrise)

504 Essential Words

400 Must-Have Words for the TOEFL

400 Zhan Vocabularies

Oxford Word Skills

Cambridge Vocabulary for IELTS

گرامر
Magoosh Grammer

Betty Azar

ریدینگ

NoteFull Videos

Official Cambridge Guide to IELTS

https://www.the-scientist.com/

Zhenti Reading

لیسنینگ

6 MINUTE ENGLISH BBC

IELTS LISTENING ULTIMATE 

TED

https://www.memrise.com/course/1477561/1212-words-you-need-to-know-to-pass-toefl-ibt-2/
https://www.memrise.com/course/2163/audio-504-absolutely-essential-words/
https://www.memrise.com/course/132337/400-must-have-words-for-the-toefl/
http://www.memrise.com/course/1897085/
https://aryamcollege.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-oxford-word-skills/
https://www.languagecentre.ir/download/eng/ielts-material/vocabulary-for-ielts
https://t.me/TOEFLsharing/707
https://t.me/TOEFLsharing/723
https://ielts2.com/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%da%a9%d9%85%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%ac-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3-16-%d8%8c15%d8%8c-14%d8%8c-13%d8%8c-12%d8%8c-11%d8%8c-10%d8%8c-9%d8%8c-8%d8%8c-7%d8%8c-6/
https://t.me/TOEFLsharing/744
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/telugu/features/6-minute-englishhttp://
https://avasshop.ir/326718/ielts-listening-ultimate/
https://www.ted.com/
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منابع

اسپیکینگ
ROSE IELTS ACADEMY

IELTS speaking for success

رایتینگ
Barron’s Writing for IELTS

IELTS ADVANTAGES FOR WRITING

https://www.youtube.com/channel/UC2bakveoV-5Cp0adALaAHrQhttp://
https://successwithielts.com/podcast
https://www.languagecentre.ir/download/eng/ielts-material/barrons-writing-for-ielts
https://www.languagecentre.ir/download/eng/ielts-material/ielts-advantage-writing-skillshttp://

