آزمون بین المللی زبان انگلیسیi-TEP
مرکز زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی طی قراردادی با موسسه ی خدمات آموزشی Boston

آمریکا نمایندگی انحصاری برگزاری آزمون  i-TEPدر ایران را اخذ نمود .آزمونی که بیش از  200نمایندگی
در  39کشور دنیا دارد و مدرک آن مورد قبول قریب به  400دانشگاه و کالج در آمریکا و کانادا و سایر
کشور ها می

باشد.

آزمون  i-TEPبا هزینه ای بسیار کمتر از آزمون های مشابه ،بدون زمان انتظار و ساختاری بسیار راحت می
تواند گزینه ی مناسبی برای ارزیابی میزان تسلط شما بر زبان انگلیسی باشد .این آزمون با نمره ی بین  0تا
 6مهارت متقاضیان را به صورت زیر طبقه بندی و تفکیک می نماید:
Level 0: Beginning
Level 1: Elementary
Level 2: Low Intermediate
Level 3: Intermediate
Level 4: High Intermediate
Level 5: Low Advanced
Level 6: Advanced

•
•
•
•
•
•
•

آزمون  i-TEPدر چهار گروه آکادمیک یا دانشگاهی ،تجاری  ،دانش آموزی و توریسم و هتلداری برگزار
می شود.
آزمون کامال به صورت رایانه ای برگزار می گردد و آزمون دهنده کلیه بخش های آزمون را در مقابل سیستم
رایانه پاسخ می دهد .همچنین پس از  48ساعت پس از اتمام آزمون کارنامه و نمره نهایی آزمون دهنده به وی
ارسال می گردد .گواهینامه اصلی نیز که ممهور به مهر موسسه آی تپ در آمریکا می باشد در حدود بیست روز
پس از آزمون آماده و ارسال می گردد .نمونه ای از کارنامه و گواهینامه در ادامه آمده است.
آزمون آی تپ مورد تایید دانشگاه شهید بهشتی برای دانشجویان دوره دکتری جهت ارائه به
دانشگاه قبل از آزمون جامع می باشد.
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مرکز آموزش وآزمون زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی
برگزار می کند:
 دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در کلیه سطوح
 دوره های آموزشی آی تپ ،تافل و آیلتس

 دوره تخصصی GRE
 کارگاه های حرفه ای فن نویسندگی به زبان اصلی
 آزمونهای ماک آیلتس و آی تپ
 آزمون اصلی آی تپ و صدور گواهینامه معتبر بین المللی
 دوره های مکالمه زبان های فرانسه ،آلمانی  ،عربی و ترکی
 دوره های تربیت مدرس با گواهینامه معتبر بین المللی
 آزمون بین المللی عربی با ارائه گواهینامه معتبر ()APT

ارائه دهنده مدرک معتبر دانشگاه شهید بهشتی برای کلیه دوره ها

LCSBU

یادگیری با کیفیت
آموزش و ارزیابی
تحقیق و توسعه



دفتر مرکزی و شعبه شمال تهران :دانشگاه شهید بهشتی :ولنجک – بلوار دانشجو –درب سوم –مرکز آموزش زبان های خارجی



شعبه غرب تهران :دانشگاه شهید بهشتی -پردیس دانشگاهی – اکباتان –فاز دو -جنب بیمارستان صارم -مرکز آموزش زبان های خارجی
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مرکزآموزشزبانهایخارجیدانشگاهشهیدبهشتی
برنامه زمان بندی شده آغاز و پایان کالس های ترمیک تابستان  1و تابستان 2

ترم

تاریخ شروع ثبت نام

1395/02/18

تاریخ شروع ترم تابستان 1

1395/03/22

تاریخ پایان تابستان 1

1395/05/06

تاریخ شروع ترم تابستان 2

1395/05/10

تاریخ پایان ترم تابستان 2

1395/06/25

روزهای

تاریخ شروع ترم

تاریخ پایان ترم

تعداد جلسات

توضیحات

زوج

1395/03/22

1395/05/06

20

یک جلسه جبرانی دارد

فرد

1395/03/23

1395/05/05

20

-

زوج

1395/05/11

1/06/23959

20

-

فرد

1395/05/10

1395/06/25

20

-

i TEP

بر اساس برنامه ریزی مرکز

60

-

TOEFL

بر اساس برنامه ریزی مرکز

60

-

IELTS

بر اساس برنامه ریزی مرکز

60

-

GRE

Verbal 32 H- Analytical 32H- Quant 32 H

48

-

تابستان 1
تابستان 2

