
  :شناسایی مدارک
 

 .در روز آزمون ، الزامی استو یا کارت ملی همراه داشتن اصل گذرنامه .1      

 

 :برگزاری زمان در نیاز مورد وسایل
 و یا کارت ملیاصل گذرنامه .1

 

شما باید حداقل دو مداد و یک پاک کن با خودتان ببرید تا هر کدام با مشکلی مواجه شد از دیگری .2

کنید. شما نمیتوانید برگه کاغذ اضافه، دیکشنری، موبایل یا جامدادی به داخل آزمون ببرید. استفاده 
 که جز مدارک هویتتان هیچ چیز دیگری نمیتوانید ببرید Speaking برای امتحان

       
      

 

     :آزمون محل در حضور
 

 برای 45:8از حضور داوطلب گرامی قبل و باز می شود صبح  08:4ساعت رب ورودی .د1

 الزامیست check in انجام مراحل

 

حفظ نظم و امنیت آزمون، امکان  خواهد شد و برای بسته :558راس ساعت درب سالن آزمون  .2

 ورود به سالن پس از این ساعت به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت
 

 .خودداری فرمایید چهره ایجاد اشکال کند، لطفا از استفاده از لنز رنگی و.... که در تشخیص  .3

 
خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر ، خیابان شهید آدرس برگزاری آزمون کتبی و شفاهی : 
  2و  1، طبقه  10محسن عربعلی ، خیابان شانزدهم ، پالک 

 
 

   :بهداشتی های سرویس از استفاده

 
به سالن، تنها در زمان  طبق قوانین آزمون آیلتس، استفاده از سرویس های بهداشتی پس از ورود.1

 ت:های زیر امکان پذیر اس

 
 READING  دقیقه مانده به پایان 10تا  READING   از شروع

 

 WRITING دقیقه مانده به پایان 10تا   WRITING از شروع

 



 قبل از ورود به سالن و تحویل وسایل، در صورت نیاز از سرویسهای بهداشتی استفاده نمایید.2

 
 کتبی آزمون گانه سه های بخش زمان مدت
 

دقیقه و  60به مدت  READING دقیقه ، زمان آزمون 40به مدت  LISTENING زمان آزمون.1

 .دقیقه می باشد 60نیزبه مدت  Writing زمان آزمون

 

جهت تسریع مراحل پذیرش خواهشمند است از به همراه آوردن وسایل شخصی غیرضروری، .2

 .پرهیز نمایید

 

در محل خود تا پیش از شروع آزمون، نسبت به کنترل هدفون شخصی خود اقدام  پس از استقرار.3

 .نمایید

 

توجه داشته باشید که بر اساس قوانین آزمون، مدارک شناسایی شما در طول آزمون مورد بررسی .4

 .آنها را بر روی میز و در دسترس مراقبان قراردهید قرار می گیرد، لطفا

 

 
 

 

 


