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 مقدمه:
 ETS( بر عالوه برگزاری امتحانات بین المللی مرکز Pearsonسازی و دریافت جواز برگزاری امتحانات پیرسون )با فعال 

این مدیریت به صووورت رسوومی  ووروا به کار نموده و آقای    25/04/1396در تاریخ    Jan 5, 2017)تافل و جی آر ای( به تاریخ  

 د.محمد باقر پناهی به عنوان مدیر این مرکز منصوب گردی

مسوولولیت های این مرکزت تهیه گزار ووات از برگزاری امتحانات بین المللی تافل و جی آر ای و پیرسووونت هماهن ی جهت 

برگزاری این امتحانات با معاونت محترم امور محصوالنت آماده سوازی مرکز برگزاری امتحانت بررسوی سویسوتو ها و  وبیه بندی 

حانات بین المللی در تواریخ مشوصصوه از سووی مراکز امتحانات و موارد دی ری را مرکز امتحان قبل از  وروا تسوتت برگزاری امت

 وامل می گردد که با  وروا این مدیریتت فعالیت های فوا الرکر و مواردی دی ر متمرکز گردید و قبال حیحه ویایم مشوص  

 ه فعالیت  روا نمود.رسما ب 01/05/1396و پرسونل مشص   ده از جانب معاونت محترم امور محصالن از تاریخ 

از آنجایی که این مدیریت تازه تشووییل گردیده بود نیازمند آن بود تا تحت پالن مشووص  و دقیالت اهدای  وی  را تعیین  

 ( نقاقی مشص  گردید که این مدیریت با پشتیار فراوان این نقاط را به تحقال نزدیک نمود.1396نماید. و در سال جاری )

)تافل و   ETSبه حیحه ویایم این مدیریت می پردازیو و سوس  قرزالعمل برگزاری امتحانات مرکز در این قرزالعمل ابتدا 

 جی آر ای( را درج می داریو.
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 لیحه وظایف مدیریت امتحانات بین المللی



3 
 

 معرفی امتحان تافل و جی آر ای

 معرفی امتحان تافل

آزمون    یبه معنا  Test of English as a Foreign Language( که برگرفته از سرواژگان  TOEFL:  یسیتافل )به ان ل

در سوط    یسویارتباط به زبان ان ل  یبرقرار نهیافراد را در زم  ییتوانا  زانیاسوت که م  یاسوتت آزمون  یبه عنوان زبان  ارج  یسویان ل

   ودیبرگزار م  ینترنتیو ا  ی( در دو نوا کاغرETS)  اسیتیآزمون توسط مؤسسه ا  نی. اسنجدیم  یها و موسسات آموز دانش اه

بار در سوال   نی. تافل اولردیگیقرار م  رشیمورد پر  کشوور جهان  یسو و  صوداز    یاز نه هزار دانشو اه و مؤسوسوه از ب   یو در ب

 و این آمار روزانه رو به ر د می با د.  ن آزمون  رکت کردهینفر در ا  ونیلیم  20به   کیبرگزار  د و پ  از آن تا کنون نزد  1964

از چهار بص  ) واندنت گوش دادنت صووحبت کردن و   کیهر    . ووودیم  ینمره ده  120تا    0  اسیدر مق  TOEFL IBTآزمون  

اسوتراتت   قهیو پ  از آن ده دق   ووندی واندن و گوش دادن ابتدا تسوت م  یهابص   .کندیکسوب م  30تا    0از   ینو وتن( نمره ا

  لی تیم  یبرا  قهیدق  203  تداکثر  . ووندیم  لیصوحبت کردن و نو وتن پ  از اسوتراتت تیم  یها. سوس  بص  وودیانجام م

 5تا    0و در ابتدا به هر سوؤال نو وتن نمره  ام     وودتیداده م  4تا    0نمره    یابتدا به هر سوؤال گفتار  در. مراتل آزمون مجاز اسوت

 . وندیم لیتبد 30تا  0 اسینمرات به نمرات مق نی. ا ودیداده م

بر   یو »مبتن  وتر«یبر کامس  ی»مبتن   ریدو نوا د  نی زیجا  یقابل توجه  زانی د و به م  یمعرف  2005در اوا ر  IBT   ینترنتیآزمون ا

  یبه کشوورها   2006و از سوال   دیبرگزار گرد  ایتالیکانادات فرانسوهت آلمان و ا  یاتیآمر  یآزمون ابتدا در کشوورها  نی. ادیدفترچه« گرد

 .متوقم  د 2006در سستامبر  CBT ای وتر«یبر کامس ی»مبتن ون. آزمافتیراه  جیبتدر زین  رید

 نترنتیا  الیکرده و از قر  دایمشوص   وده در محل توزه آزمون تروور پ  یصهایدر تار  یسوتینوا آزمون  ورکت کنندگان با  نیا  در

  ییها تفاوت  یآزمون دارا  نیا  یاسووت ول  یسووانی  یمیآزمون با مدارک امتحانات تافل قد  نیآزمون را برگزار کنند. اعتبار مدرک ا

 :ا اره کرد ریز ردبه موا توانیکه از جمله م با دیم

 .دهدیرا پو   م یزبان یهامهارت یآزمون تمام نیگرامر بودت ا یبر رو دیتأک شتریکه ب یمیتافل قد بر الی

 .با دیم روز 10الی  6تدود  نترنتیا یبر رو جهینت افتی رکت در آزمون و در نیب یزمان فاصله

 .آزمون دارند خیدر انتصاب تار یشتریعمل ب یآزمون هر ماه چند بار برگزار  ده و داوقلبان آزاد نیا

قرار دهد.     یمهارت را مورد آزما  چند  یتت  ای  کیبص  اسوووت. هر بص  ممین اسوووت   4  یسووواعته بوده و دارا  4آزمون    نیا

بار در هفته برگزار   کیاز    شوتریب  تواندیآزمون نم  نیبر دفترچه مجاز اسوت. ا  یروش بر  الی روش مبتن  نیدر ا  یبردار  اددا وتی

 نیاز تد معمول( ارائه  وووند. در ا  تری)قوحن  یچند بص  به صووورت قوحن  ای  کیدقت کرد که ممین اسووت   دی ووود. البته با

به   با ی. انتصاب سوواحت تقر ووندی وده و جزو نمره در نرر گرفته م   یکدام بص  از سوؤالها واقعا  تصوح  سوتیصوورت مشوص  ن

 .است یصورت تصادف
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 (Reading Comprehension) خواندن مهارت

 یبوده و معموح  در کتابها  کیها آکادممتنها اسووت. موعوووا متن  نیدر مورد ا  یمتن بلند و سووواحت  5  یال  3  یقسوومت دارا  نیا

  ی رار یجمالتت جا  انیب   ردیهات نحوه  بردا وت  اتتیمتنت جزئ  ی. سوواحت عمدتا  در مورد موعووا اصول ووندیم  افتی  یدانشو اه

  یاصول   یهادهیا  عیبردا وت سور  تی الصوه بردار رینر  ییهامهارت  دیادانشوجو ب IBT آزمون  در.  با ودیمترادی م  یهاجمالتت واژه

 .کننده با دکمک تواندیم یاما اقالعات قبل ستیدر مورد متن ن یبه اقالعات قبل یازین یقور کلرا دارا با د. به یو جدولبند

 (Listening Comprehension) یداریشن مهارت

و   یکالس درس دانشو اه یسوازهی وب  زیو چهار متن ن  دانشوجوییدو میالمه    با ود یمتن م چهار الی  و بص   وامل    نیا

 .مباتثات است

 (Speaking Comprehension) یگفتار مهارت

  زندگیسووؤال درباره    کیها   وو  قسوومت اسووت  دو قسوومت مسووتقل که در هرکدام از آنچهار الی  بص  مجموعا   ووامل    نیا

 یهادر مورد آن صووحبت کند. چهار قسوومت هو به صووورت مجتمع اسووت که بص   دیو دانشووجو با   ووودیمطرح م  کیآکادم

reading,  listening   همراه با بص speaking که   متنیدر مورد  الصووه   دیبا  نشووجوها دابص   نیوجود دارد. در ا

و   هیتجز  یواعوو  و دارا  التیدق  دیها باصووحبت  نیمتون صووحبت کند. ا  نی ود در مورد ا  دیجد  یهادهیا  ای   وونودیم  ای   واندیم

 .از اقالعات ارائه  ده با د الیدق لیتحل

 (Writing Comprehension) ینوشتار مهارت

را   یییمتن آکادم  دیقسومت مسوتقل. در بص  مجتمع دانشوجو با  کیقسومت مجتمع و   کیبص   وامل دو قسومت اسوت.   نیا

مقاله    کیدانشوجو    زی. در بص  مسوتقل نسودیز آن نررات  ود را در مورد متن بنوا  بعد و  دهد  گوش  آنبصواندت سوس  به ادامه 

 .سدینویدر مورد سؤال ارائه  ده م  صصی

آزمون    550آزمون معادل    نیا  ۸0  ای  79اسووت. نمره   120تا   0  نیبوده و در مجموا نمره ب  30تا    0 نیها باز مهارت  کیهر    نمره

 است. ازیمورد ن یلیتیم التیها در مقطع تحصورود به اکثر دانش اه یکه برا  ودی نا ته م یکاغر
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 (GREمعرفی امتحان جی آر ای )

. هدی آن سوونج  با وودیم  Graduate Records Examinationمصفم عبارت    GREهمان    ای  یآر ائ  یآزمون ج

 ازیمورد ن  یباحتر از کار وناسو  یلیورود به مقاقع تحصو  یآزمون معموح  برا  نی. ابا ودیم  النیو معلومات فارغ التحصو  هاییتوانا

ار ود   یبه مقطع کار وناسو  رشیپر  طیاز  ورا  یییآزمون را    نای  در باحنمره    نمعموح  دا وت  ییو کانادا  یییایآمر  یهااسوت. دانشو اه

  یال   10پ  از    GREآزمون    جی وود. نتا  یبرگزار م  GREمراکز    یآزمون به صوورت هر هفته در تمام  نی. ادهندیدکترا قرار م  ای

  ود. یاعالم م و ذریعه ایمیل به کاندید امتحان مرکز نیا تیدر وب سا نیبه صورت آنال یروز کار 15

  یو قسومت نو وتار  (quantitative section) اتیاعویت ر(verbal section) قسومت درک واژگان  3  یآزمون دارا  نیا

 .با دیم (analytical writing section) یلیتحل

 نیبص  ب  نیپاسوخ داده  وودت نمره ا  دیبا  قهیدق  35اسوت که در    ییتا  20سوؤال   یسور  2 وامل   یاعویمربوط به آزمون ر  سوؤاحت

 . ودمی محاسبه 170–130

 نیب  زیبص  ن  نیپاسوخ داده  وود. نمره ا  قهیدق  30در    دیاسوت که با  ییتا  20سوؤال    یسور  2بص  درک واژگان  وامل    سوواحت

 . ودمی محاسبه 170–130

محاسوبه   6بص  از    نیزمان اسوت. نمره ا  قهیدق  30  یکه هرکدام دارا  با ودیانشوا م  2 وامل نو وتن    یلیتحل  ینو وتار قسومت

 . ودیم
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در سوووه مرتلوه )قبول از امتحوانت روز امتحوان و بعود از امتحوان( بوه ترتیوب درج  قرزالعمول برگزاری امتحوانوات توافول و جی آر ای را  

 مینماییو.

 قبل از امتحان

 ثبت نام برای امتحان

بدین منرور کاندید   اسوت. ETS  تیدر سوا  لیپروفا  جادیگام ا  نیثبت نامت نصسوت  نهیو پردا ت هز  IBTثبت نام آزمون تافل    یبرا

مراجعه نموده و قسوومت تافل را انتصاب   org.ets.wwwبا آدرس   ETSامتحان برای ایجاد اکانت و پروفایل به وب سووایت  

 مینماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ets.org/
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 . ود نام ثبت /نیتا وارد قسمت حگ کردهرا انتصاب  "My TOEFL iBT Account" نهیصفحهت گز نیدر ا

 

  Country of Residence  ییکشووو  یموجود در منو  یهانهیگز  انیکشووور مورد نرر  ود را از م  دتیاکانت جد  جادیجهت ا

انتصاب کشور در    ت کهنماید  کیکل  Create an Accountدکمه    یو سس  رو  ردهانتصاب ک  New Usersواقع در بص   

 کلیک می  ود. Create an Accountکشور ما موجود نبوده و صری روی دکمه 

 

را که با سوتاره   یکادرها موارد  نیآدرس و  وماره تلفن اسوت. در هر کدام از ا  تیاقالعات فرد  یصوفحه  وامل سوه کادر اصول  نیا

پ  از   مطابقت دا وته با وند.  پاسوسورت و یا ترکرهبا اقالعات    دی. اقالعات وارد  وده بادیمان  لیاند به دقت تیممشوص   وده

 کلیک کرده و وارد صفحه بعدی می ردد. کیکل Nextدکمه  یفرم هات رو نیا لیتیم
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. پ  از مشوص   وودیو کشوور محل اقامت  واسوته م  یاز جمله کشوور محل تولدت زبان مادر  یشوتریصوفحه مشوصصوات ب  نیدر ا

 می گردد. کیکل Next نهیگز یموارد بر رو نیکردن ا
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قصد دارند    ندهیکه در آ  کندیم  هیته  یالملل  نیب  انیاز دانشجو  یاست و فهرست  TOEFL  یجستجو   یصفحه مربوط به سرو  نیا

و داوقلبان    گرددیم  یهر هفته به روز رسان  TOEFL  یجستجو   یداده سرو   اهیکنند. پا  لیتحص  یالملل  نیب  یلیدر مراکز تحص

 Yes, and I understand  نهیگز  تدمشوارکت کن   یسورو  نیتا در ا  کاندید مایل با ود. چنانچه  کندیبالقوه را فهرسوت م

and agree to the Terms and Condition above  صورت    نیا  ریو در غNo, Thanks    و با   هدنمورا انتصاب

 می رود. یبه مرتله بعد Nextزدن دکمه 
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  Yes, and I understand and agree to the Terms and conditions above  نهی گز   کاندید  که   یصورت در  

انتصاب   هانهیگز  انیمورد نرر  ود را از م  نهیگز  دیکه با   وودیداده م   یسووال نما  یتعداد  دترا بزن  Nextو دکمه    درا انتصاب کن

 .دتا به مرتله بعد برو دینما کیکل Next یسواحتت رو نیبه ا ی. پ  از پاسخ دهدکن
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مورد نرر  ود را انتصاب   یتیسوس  سووال امن  دتینمی ود وارد    لیکلمه عبور و تیرار آن را در پروفا  تیبص  ابتدا نام کاربر  نیدر ا

 .دینمی کیکل Next نهیگز یو بر رو دزنمیو مقررات را  نیقوان دییتا کیت تیدر نها تادهکرده و پاسخ د
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بودن اقالعات وارد  وده     یاز صوح  توانیصوفحه م  نی. با مرور ادهدیصوفحه اقالعات وارد  وده در مراتل قبل را نشوان م  نیا

و  رفته  یبه مراتل قبل  Backبا اسوتفاده از دکمه    توانیرخ داده با ودت م  یتاصول کرد. اگر در اقالعات وارد  وده ا وتباه  نانیاقم

 .دینما کیکل Submitدکمه  یبودن اقالعاتت رو  یاز صح نانی. پ  از اقمدکن  یرایاقالعات را و
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 یفعال سواز  نکیل  یرو  دیمرتله با  نی. در ا وودیداده م   ینما  لیمیبه ا  یفعال سواز  نکیبر ارسوال ل  یمبن  یامیمرتله پ  نیدر ا

  تی تا به مرتله ورود به اکانت هدا  درا انتصاب کن  Sign in to Continueو رفته و کلیک نماید   ود    لیمیارسوال  وده به ا

 .د و

 

تا بتواند وارد   دینما  کیکل  Continue  یو رو  دوارد کن  Username  لدی ود را در ف  ینام کاربرت  مرتله در قسمت اول  نیدر ا

 .اکانت  ود  ود

 

از قسوومت   دیتوانیصووفحه م  نی. در ا ووودی ووما نشووان داده م  لیمرتله صووفحه پروفا  نیدر اپ  از وارد  وودن به صووفحه  

Register/ Find Test Centers, Dates آزمون تافل  یاقدام به ثبت نام براIBT دینما. 
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مراتل بعدی ثبت نام برای آزمون تافل قدم به قدم پ  از پیدا کردن مرکز امتحانی و تاریخ مورد نرر توسوط  ود وبسوایت مرکز 

دالر امرییایی قیمت   220و در ا یر پردا ت هزینه امتحان تافل می با ود که در کشوور ما  تشوری  گردیده اسوت   ETSامتحانات  

ارتت دبت کارتت کردیت کارتت تسواب بانیی امرییاییت تسواب پی پال و سوایر گزینه ها  امتحان بوده از قریال  دمات ماسوتر ک

پردا ت می گردد که کاندید نرر به  ورایط  وی  میتواند هزینه را انتقال داده تا نام ایشوان در لیسوت درج گردد و توسوط پورتال  

ETS .به مراکز امتحانی ارسال گردد 

ا کمی تفاوت از همین روش اسووتفاده می گردد و کاندیدان امتحان جی آر ای نیز برای ثبت مراتل سووا ت اکانت جی آر ای نیز ب

 مراجعه کرده و ثبت نام نماید. ETSنام میتوانند به وبسایت مرکز 
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 بررسی تواریخ امتحانی و تعداد کاندیدان

را از قریال پورتال    ETSدر این قسومت مراکز برگزاری امتحان میتواند لیسوت کاندیدان و تواریخ مشوص   وده از سووی مرکز  

 مشص  دیده تا اقدامات حزم برای برگزاری امتحان را ا ر نماید.

ای تی اس با آدرس    در قدم اول ادمین امتحان با مشووصصووات نام کاربری و رمز عبور مشووص   وی  به پورتال اینترنتی مرکز

/org.ets.tcportal://https .مراجعه کرده و وارد صفحه اصلی می گردد 

 

میتوانود تواریخ امتحوان توافول و جی آر ای را بوه صوووورت    Administrationsبعود از وارد  ووودن بوه پورتوال بوا انتصواب گزینوه 

دان دیده و میتواند لیسوت تواریخ گر وته و آینده را پرینت نمایدت همچنین میتواند از این پورتال لیسوت مشوص  با ذکر تعداد کاندی

 کاندیدان ثبت نام  ده برای تاریخ مشصصی را دیده و پرینت نماید.

https://tcportal.ets.org/
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 نمونه لیست کاندیدان
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 آماده سازی مرکز برگزاری امتحان

در سوه مرتله توسط مدیریت مرکز امتحانات بین المللی دانش اه در زمان مشص  مرکز برگزاری امتحان قبل از برگزاری امتحان  

 می با د. ETSتست و آماده می گردد. این آماده سازی  امل بررسی و تست تمامی کامسیوترهای وابسته به مرکز امتحانات 

مرکز امتحانات را بررسووی و تسووت   قبال تقسوویو اوقات مشووص  هفته وار ییبار تمامی کامسیوترهای  مرکز امتحانات بین المللی

اجرا می  Unify CPرو ون گردیده و نرم افزار   Cache Proxyمینمایدت برای تسوت این مرکز ابتدا کامسیوتر سورور اصولی یا  

گرددت در قدم نصسوت کد مرکز امتحانات و بعد مشوصصوات ادمین امتحان )نام کاربری و رمز عبور( برای اجرای این نرم افزار مورد  

 ز استت پ  از حگین  دن سرور امتحانات  روا به دانلود کردن بصشهای مربوط به امتحان می نماید.نیا
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کامسیوتر ادمین امتحانات  ( نمای  داده  ووده و قدم بعد رو وون کردن  Readyپ  از اتمام دانلود سوورور امتحان به تالت آماده )

ETS    و اجرای برنامهUnify Admin    اسوت. پ  از وارد کردن مشوصصوات )نام کاربری و رمز عبور( ادمین امتحان وارد مراتل

 آماده سازی کامسیوتر ادمین امتحان می گردیو.

 

را کلیک میینیو تا وارد قسوومت های نصسووت آماده سووازی   Okدر مرتله بعد تاریخ امتحان مورد نرر را انتصاب کرده و گزینه  

 . ویوکامسیوتر ادمین 
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 کلیک میینیو. Start Test Setupدر این قسمت برای  روا آماده سازی کامسیوتر ادمین بروی گزینه 

 

را   Nextدر این صوفحه توعویحاتی مصتصورت راجع به آماده سوازی کامسیوتر ادمین داده می  وودت برای رفتن به صوفحه بعد گزینه  

 انتصاب میینیو.

 

اد کاندیدان را به همراه چک لیسوتی که باید اجرا گردد را به  وما نشوان میدهد و در این قسومت مشوصصوات تاریخ امتحان و تعد

 سس  به تمامی موارد چک لیست پردا ته و  ما را برای تست آن هدایت مییند.
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اولین قسومتی که بعد از مشواهده چک لیسوت میتوان دید تسوت و بررسوی دوربین جهت گرفتن عی  کاندیدان در روز امتحان می 

 را انتصاب کنید. Camera. بدین منرور ابتدا گزینه با د

 

بعد از به تالت نمای  در آمدن دوربین کامسیوتر به عنوان بررسوی عی  ادمین امتحان با توجه به  ورایط و تدود تعیین  وده در  

 کلیک میینیو. Nextرا انتصاب کرده و بر گزینه  Yesگزینه  Confirmعی  ا ر و سس  در قسمت 
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تله بعدی از  وما چهار سووال پرسویده میشوودت در سووال اول تعداد کامسیوترها باید به تعداد کاندیدان امتحان در نرر گرفته در مر

ت در  ولی با رن های متفاوت )به جز رنگ سوفید( در نرر گرفته می  وود  A4 وودت در سووال دوم برای هر کاندید سوه برگه با سوایز  

پنسول در نرر گرفته میشوود و در سووال چهارم پرسویده میشوود که بررسوی گردد تا کاندید به سووال سووم برای هر کاندید یک عدد  

 صورت درست نشسته است.
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( دا وته با وند دیده می  وودت این کاندیدان در  Accommodationدر صوفحه بعد لیسوت کاندیدانی که نیاز به وسوایل راتتی )

 .لزوم استفاده از وسایل مورد نیاز  ان را توعی  داده و ثبت می نمایند ETSزمان ثبت نام برای مرکز امتحانات 

 

حان به در این صوفحه نیازمندی مرکز امتحانات برای تعداد نایرین را بر اسواس تعداد کاندید امتحان نشوان می دهدت هر مرکز امت

تعداد یک و یا دو ادمین امتحان و یک الی دو نایر امتحان داردت که از این صووفحه برای اعووافه کردن ادمین ها و نایرین فعال 

 را کلیک می کنیو. Nextاستفاده میشودت ادمین و یا نایر مورد نرر را از سمت چپ به سمت راست اعافه کرده و دکمه 
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 ی که از قبل آماده  ده اند را نشان می دهد.در این قسمت لیست کامسیوترهای

 

در آ ر برای تصوول اقمینان دوباره تعداد کاندیدان و کامسیوترها و مشوصصوات تسوت  وده و چک لیسوت را نشوان داده و پ  از 

 ادمین امتحان در تالت آماده قرار می گیرد. Finishتایید  ما روی گزینه 
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( می با وود. جهت انجام این workstationsجهت برگزاری امتحانات تسووت کامسیوترهای کار )قدم آ ر برای آماده سووازی  

را اجرا میینیو که البته در قدم نصسووت مشووصصووات    Unify Wksپروسووه پ  از رو وون کردن کامسیوترهای کالینت برنامه 

 کاربری ادمین امتحان نیاز است.
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پ  از وارد کردن مشووصصووات ادمین امتحان این صووفحه به نمای  در می آید که نشووان میدهد در کدام تاریخ امتحان ا ر می 

دکوومووه   و  گووردیووده  انووتووصوواب  نووروور  مووورد  گووزیوونووه  بووایوود  کووه  زده  وووووود.   Continueگووردد 

 

می کنیوت این مرتله   را انتصاب  Run All Required Checksدر مرتله بعدی که صوفحه تسوت کامسیوتر می با ود گزینه  

  امل تست کیبوردت ماوست صفحه نمای ت نوعیت کیبورد و در امتحان تافل تست ماییروفون و هدست می با د.
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به نمای  در    Continue to Setupپ  از اتمام تمامی تسوت ها همه گزینه ها به صوورت تیک  ورده آماده  وده و گزینه  

مسیوتر در توالوت آمواده قرار گرفتوه و آمواده دریوافوت اقالعوات کوانودیود از کوامسیوتر ادمین می می آیود کوه پ  از انتصواب این گزینوه کوا

با ود که پ  از آن هر کاندید با کمک ادمین امتحان با وارد کردن مشوصصوات کاربری ادمین و  وماره سوریال هدسوت میتواند 

 امتحان  وی  را آغاز نماید.
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 ن هفتهت دو روز قبل از امتحان و روز امتحان قبل از  روا امتحان تیرار می گردد.این پروسه در سه مرتله یک روز در میا

 سایر آمادگی ها

برای برگزاری امتحان نیازمند سوووایر آمادگی ها می با ووویوت برای اقالا رسوووانی میتوبی جهت برگزاری امتحان تافلت  دمت 

کاندیدان و هماهن ی های حزم برای برگزاری عومیمه لیسوت کاندیدان  معاونت محترم امور محصوالن با ذکر تاریخ امتحانت تعداد  

 جهت هماهن ی با پرسنل امنیتی ارسال می گردد.

رن ه )به جز رنگ سوفید(ت یک عدد پنسول و یک عدد    A4در زمان آمادگی دو روز قبل از امتحانت برای هر کاندید سوه عدد برگه  

 ا ته می  ود.قلو تراش آماده و بر هر کامسیوتر کالینت گر

 روز امتحان
تاعور با وندت  وروا  امتحان در محل برگزاری     وروادر روز امتحان ادمین ها و نایرین امتحان تداقل باید یک سواعت زودتر از 

 وروا به آماده سوازی مرکز   ۸:00قبل از یهر ثبت گردیده که ادمین ها و نایرین سواعت    10:00امتحان در دانشو اه کاتب سواعت  

ای ا ر امتحان می نمایندت آماده سوازی قبل از  وروا امتحان  وامل تسوت تمامی کامسیوترها )قبال مراتلی که در قبل برگزاری بر

آماده سوازی حکرها جهت ت  Confidentiality and Regulation Agreementتوعوی  داده  ود.(ت پرینت برگه های  

ت  رن هت پنسول و پنسول تراش(   A4ی امتحان )برگه های  قفل کردن وسوایل  وصصوی کاندیدانت بررسوی مواد حزم برای برگزار

 امتحانات می با د. و بررسی دمای هوای مرکز حگین  دن ادمین ها

که برای این پروسووه از  ادمین های امتحان قبل از  ووروا باید در کامسیوتر ادمین حگین  ووده و ترووور  وی  را ثبت نمایند.

را انتصاب می کنیو تا لیسووت ادمین ها مشوواهده گرددت    Staff Check in/out کامسیوتر ادمین از منوی سوومت چپ گزینه  

 

 بعد ادمین مورد نرر را انتصاب کرده و مشصصات کاربری )نام کاربری و رمز عبور( مربوقه وارد می گردد.
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دمین امتحان به یک کد  ووو  رقمی را جهوت تایید هویت ا  ETSدر مرتلوه بعود جهوت تاییود و تصوووول اقمینوان مرکز امتحوانات  

 ایمیل آدرس ثبت  ده وی ارسال می نماید که در این مرتله باید وارد  ود.

 

 در مرتله بعد عی  ادمین امتحان ا ر و صدای وی ثبت می  ود.
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 پ  از قی این مراتل در ا یر پیام مبتنی بر تایید ثبت ادمین نمای  داده می  ود.
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به سوومت حکر ها هدایت    Confidentiality and Regulation Agreement  کاندیدان پ  از  انه پری برگه های

 می  وند و تمامی وسایل  وی  را به جز سند تایید هویت )ترکره یا پاسسورت( در  لم های مصصوص قفل می نمایند.

کاندیدان  ووروا می گردد که این پ  از آن همراه با برگه های  وی  نیو سوواعت قبل از  ووروا امتحان پروسووه ادمیت کردن  

 و ثبت نمونه صدای کاندید می با د. پروسه  امل بررسی سند هویت کاندیدت ا ر عی  کاندید در کامسیوتر ادمین

بررسوی  وده و به سومت   Metal Detector Wandپ  از این مرتله کاندیدان توسوط ییی از ادمین های امتحان توسوط  

 کابین مشصصه  وی  که توسط کامسیوتر ادمین انتصاب می گردد هدایت داده می  ود.

 ادمین امتحان پ  از وارد کردن نام کاربریت رمز عبور مصت   وی  و  ماره سریال هدست امتحان کاندید را  روا می نماید.

دنی )به جز آب( را ندا ووته و نایر امتحان هر پنج دقیقه ییبار فرووای  در جریان امتحانت کاندید تال اسووتفاده از  وراکی و نو ووی

 گزارش داده می  ود.  ETSمرکز امتحان را قدم میزند و در صورت رویت هر گونه تصلمت ثبت و به مرکز امتحانات 

که در زمان  ( کاندید به مدت ده دقیقه تفری  دارد  Reading and Listeningپ  از سوووسری کردن دو بص  اول امتحان )

تفری  کوانودیود بوه همراه سووونود تواییود هویوت  وی  از مرکز برگزاری  وارج گردیوده و پ  از ده دقیقوه بوه مرکز ا ور امتحوان مراجعوه 

بررسوی    Metal Detector Wandمییندت قبل از ورود ادمین امتحان سوند هویت  وص  را بررسوی نموده دوباره با دسوت اه  

وی کابین مشووصصووه  وی  هدایت داده  ووده و ادمین امتحان پ  از وارد کردن مشووصصووات  گردیده و با ادمین امتحان به سوو

 کاربری  وی  اجازه ادامه امتحان کاندید را صادر می نماید.

( کاندیدان  وروا به صوحبت کردن می نمایند و در صوورت نیاز ادمین امتحان به کاندیدان  Speakingدر بص  سووم امتحان )

 ی آنها باید نرمال با د نه بی  از تد بلند و نه بی  از تد پایین.ترکر می دهد که تن صدا

توسوط ادمین های امتحان رفع می گردد و در ا یر در جریان امتحان هرگونه مشویل و نیازمندی کاندید )به جز سوواحت امتحانی(  

 د.امتحان کاندیدان برای ارسال گزارش امتحانی  وی  توسط ادمین امتحانات راهنمایی می رد

 پس از امتحان
تموامی کوامسیوترهوای کالینوت  واموش می گردنود. هیی کوانودیود تال  روج هیی برگوهت نوت و یوا مواد امتحوانی را بعود از  تو امتحوان 

 این برگه ها توسط ادمین و نایرین امتحان جمع آوری و بای انی می  وند. از مرکز امتحانات ندارد.

 Cacheامسیوتر ادمین انتصواب  وووده کوه این گزینوه نتوایج را بوه کوامسیوتر سووورور  در کو  Clean upپ  از این مراتول گزینوه    

Proxy  انتقال می دهد و ادمین امتحان را به سمت بستن برنامهUnify Admin .هدایت می کند 

 Stopبه مرکز امتحانات تافل ارسوووال گردیده و گزینه    Cache Proxyدر قدم آ ر تمامی نتایج امتحانات توسوووط کامسیوتر  

Server  انتصاب می  ود که منجر به بسته  دن برنامهUnify CP .می گردد 

 


