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تهران دین و دانشسنتر

 وسسهدانش،م بست بن یکم، ساعی ساعی،کوچه پارک شمالی ضلع ، عصر ولی خیابان :کتبی آزمون برگزاری محل

دانش و دین عصر عالی آموزش

سوم ی طبقه کتبی، آزمون برگزاری محل :اسپیکینگ آزمون برگزاری محل

گیرد.می قرار سایت روی آزمون از بعد روز یازده: نتایج اعالم زمان

روز بعد از آزمون(21شود)ی نتیجه بر روی سایت، برای شما پیامک ارسال مییک روز پس از مشاهده :پیامک ارسال زمان

کارنامه:. روز امتحان شفاهی خود مبلغی را همراه داشته باشید تا فرم مربوط به ارسال به شهرستان را پر کنید و پس از 3 تا 
5 روز به صورت پستی براي شهرستانها ارسال میشود.

 تدارک دیده شده است. انتظار اتاق در بیسکوییت همچنین و قهوه، گرم، سرد، آب :شفاهی آزمون روز پذیرایی

یک از شما با ک رایتینگ، و ریدینگ آزمون بین زمان در و قرار دارد ها صندلی کنار معدنی آب : کتبی آزمون روز پذیرایی

شود.میپذیرایی 

قرار دهید و بعد از آزمون تحویل بگیرید. الکر داخل وسایل خودرا نیداتومی موسسه، به ورود از بعد: برگزاری نظم

 .شودمی داده instruction بخش هر از قبل و میگیرد انجام طبقه چند در مجزا های کالس در آزمون

 امالک،لیسنینگ آزمونو در زمان  زنندتمرکز شما را برهم نمی اصال هامراقب پسپورت کردن چک و ریدینگ آزمون زماندر 

 . کنند تعویض مشکل داشتن صورت در رو شما هدفون تا ندهست آماده

دست، مشکلی نخواهید دست باشید و چه راستباشند و شما چه چپدست و بزرگ میمیزها کامال یکها: میز وصندلی

داشت.

نید. دارد در ابتدا احساس راحتی نک امکان و دنیستن محکم زیاد ولی است خوب نسبتاها هدفون کیفیت:هاهدفون کیفیت

(شدن بلند یا و کوتاه قابلیت دارای. )بر روی گوش خود قراردهید تا عادت کنید امتحان از قبل

هره شما چونباید لنز رنگی یا هر چیز دیگری که در تشخیص شود در ابتدا از شما عکس گرفته می :اسپیکینگ آزمون

 مشکل ایجاد کند، استفاده کنید.

 ریزوا جهت حساب شماره ، با سنتر تماس در صورت و هست دانلود قابل سایت روی فرم: نتیجه به اعتراض ینحوه

 فرم) .ارسال کنید سنتررا برای  اعتراضی پر شده فرم و واریزی فیش عکسِ شود وشما بایدداده می شما به اعتراض مبلغ

(.باشد شده scan باید
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تهرانایرسافام سنتر

اوین هتل :کتبی آزمون برگزاری محل

شریعتی خیابان در واقع مرکزی ی شعبه :اسپیکینگ ازمون برگزاری محل

کتبی زمونآ از پس روز 31: نتایج اعالم زمان

.شودمی پیامک همراه ی شماره به زمونآ ی نتیجه کتبی زمونآ از پس روز 23 دقیقا :پیامک ارسال زمان

کارنامه: براي دریافت نتیجهي آزمون در روزهاي یکشنبه و سه شنبه از ساعت 28 الی 25 میتوانید به دفتر مرکزي در 
شریعتی مراجعه کنید و با به همراه داشتن رسید شماره ى متقاضی که روز آزمون به شما داده شده است و پاسپورت کارنامهي 

کاغذي را دریافت کنید و یا هزینهي ارسال پستی را پرداخت کنید که هزینهي پست براي شهرستان 12 و براي تهران 12 
هزار تومان میباشد. روز آزمون شفاهی، فرم مربوطه را در دفتر موسسه تکمیل میکنید و هزینه پست را پرداخت میکنید. در 
صورتی که در روز آزمون شفاهی فرم را تکمیل نکرده باشید میتوانید به آدرس result@irsafam.com ایمیل بزنید تا 

کارنامه را براي شما ارسال کنند.

 اعالم از پس باید شما مراکز و هادانشگاه به نتایج ارسال برای درخواست جهت  :دانشگاه به نتایج فرستادن ینحوه

 result@irsafam.com به دپارتمان نام و دانشگاه دقیق آدرس با همراه را خود آزمون تاریخ و داوطلبی شماره نام، نتایج،

.(است ضروری دانشگاه تلفن شماره و نظر مورد دپارتمان نام ، پستی کد درج. )فرمایید ارسال

 باشد، کارنامه الکترونیکی نسخه پذیرنده مراکز شده تایید لیست در کارنامه، ارسال برای شما نظر مورد دانشگاه که صورتی در

 اهدخو اطالع ایمیل طریق از را انالین صورت به کارنامه ارسال کاری روز دو از بعد و هست رایگان صورت به کارنامه ارسال

  رمف درخواست و کرده اعالم را دانشگاه به انالین صورت به ارسال امکان وجود عدم ارسالی ایمیل در اینصورت غیر در. داد

additional TRF کمیلت ، نموده دانلود موسسه سایت وب از مزبور فرم توانید می ، ایمیل این به پاسخ در شما کند، می 

.نمایید ارسال و

 و چای و پنیر و بربری نان مثل صبحانه کامل تدارکات میز یک روی زمونآ از بعد و قبل :زمونآ حین و قبل پذیرایی

 و تشکال بسته یک میز هر روی هم زمونآ حین در و شده است فراهم هابچه برای شکالت و دمنوش و شیرینی و نسکافه

. ندارید را زمونآ سر خوراکی بردن یاجازه و دارد قرار بآ بطری یک

  وجود دارد کن پاک و تراش و مداد که روی آن قرار دارد میز یک ورودی در کنار در ورود بدو در :افزاری نوشت امکانات

دهید. تحویل زمونآ پایان و در بگیرید قرض مربوطه مسئول از توانیدمی باشید نداشته خود همراه اگر و
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نظم برگزاري: سنتر ایرسافام تهران نظم و هماهنگی خیلی خوبی دارد و آزمون کتبی هم در یک سالن بزرگ با کیفیت و 
ارامش برگزار میشود و داوطلب ها طبق شماره صندلی که از قبل به آنها داده شده است، میتوانند به راحتی ردیف و 

شمارهی صندلی خود را پیدا کنند. ردیفهاي اول از سرویس بهداشتی فاصلهي بیشتري دارند که این مورد یک مقداري براي 
کسانی که موقع ریدینگ یا رایتینگ نیاز به سرویس بهداشتی پیدا میکنند زمان بر خواهد بود. 

 غیر در و کنید معین خود را شفاهی زمونآ زمان توانیدمی شما کتبی زمونآ از قبل روز 24 :اسپیکینگ ازمون زمان

آزمون را برای شما زمان و مکان دقیق  زموناز آ قبل روز 21 و میکند تعیین شما برای را خالی زمان موسسه خود اینصورت

کنند.به صورت پیامکی ارسال می

آزمون اسپیکینگ: اتاق اسپیکینگ یک اتاق کوچک هست با دو صندلی کنار هم و میز بین اگزمینر و آزمون دهنده، به 
دلیل چرخشی و متغیر بودن اگزمینرها، نمیتوان نظر کلی درمورد اگزمینر داد. و اگر فردي در هر سنتري احساس کند نمرهی 

واقعی خود را کسب نکرده است می تواند به نمره خود اعتراض کند و در صورت درست بود اعتراض و اضافه شدن به نمره، 
مبلغ اعتراض را عودت کند.

کیفیت هدفون: کیفیت هدفونها مناسب میباشد و قبل از آزمون براي اطمینان از سالم بودن دستگاهها چند بار تست 
میشوند و در صورت وجود مشکل، هدفون را تعویض میکنند.

 یکاربر پنل در اعتراض فرم. بزنید اعتراض خود نتایج به توانیدمی آزمون از بعد روز 41 تا :نتیجه به اعتراض ی نحوه

 اعتراض نههزی بابت واریزی فیش تصویر همراه به وشما باید اسکن فرم پر شده را داده شده است قرار ایرسافام سایت در شما

 .کنید ایمیل result@irsafam.com آدرس به

IELTS@irsafam.com: پشتیبانی امور کلیه

ITSUPPORT@irsafam.com:  نام ثبت فنی پشتیبانی

RESULT@irsafam.com:  اعتراض و پست نتایج،

:تماس های شماره

81299185828

81299185889

81225181 (:شریعتی)مرکزی ساختمان ی شماره
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تهرانپروشات سنتر

الله هتل :کتبی آزمون برگزاری محل

آباد سعادت در سنتر دفتراصلی :اسپیکینگ آزمون برگزاری محل

 کتبی امتحان از پس روز 23 :نتایج اعالم زمان

.شودمی یامکپ آن از پس روز یک و شودمی اعالم اسنشال آیلتس سایت در ابتدا پروشات سنتر نتایج :پیامک ارسال زمان

 اطالع ماش به را کاغذی کارنامه دریافت نحوه و زمان که رسدمی شما دست به پیامکی نتایج اعالم از پس روز یک :کارنامه

.دهندمی

 مشخصات و دهکر ایمیل سنتر به را خود مدنظر دانشگاه به نتایج ارسال درخواست :دانشگاه به نتایج فرستادن ینحوه

 موجود نترس آنالین سیستم در مقصد دانشگاه اگر و کنیدمی خود ایمیل ی ضمیمه را( آدرس و کد کشور، نام، شامل)دانشگاه

 باید خواهدب پستیرا به صورت  نتایج دانشگاه که صورتی در و شودمی ارسال دانشگاه برای رایگان صورت به نتیجه باشد

.کنید پرداخت سنتر به را پست یهزینه

 سر به یخوراک هیچگونه بردن امکان اما شودمی پذیرایی شما از کامل طور به آزمون از قبل :جلسه حین و قبل پذیرایی

 .دبیاورن شکالت برایتان بخواهید ها مراقب از توانیدمی اما دارد، قرار میزها کنار آب بطری یک فقط و ندارد وجود جلسه

و یک پاک کن و تراش قرار داده شده است و امکان استفاده از اتود  HBبر روی تمامی میزها دو عدد مداد  لوازم التحریر:

 وجود ندارد.

باشد و فضای کافی بر روی میز خود برای وسایلتان دارید ابعاد و ارتفاع میزهای پروشات کامال مناسب میها: میز وصندلی

 باشید، مشکلی نخواهید داشت.چنین اگر چپ دست میو  هم

 حانامت سالن یک در دهندگانآزمون یهمه و کند می برگزار بزرگ سالن یک در را آزمون پروشات سنتر :برگزاری نظم

.شودمی برگزار منظم و استاندارد صورت به آزمون کلی طور به اما دهند،می

 قرار اگزمینر و اشم بین مشترک میز یک و شودمی برگزار کوچک بسیار اتاق یک در شفاهی یمصاحبه :اسپیکینگ آزمون

 هر شیدبا داشته نظر در اما باشدمی شما ینمره اصلی معیار شما عملکرد و است مناسب کلی طور به اگزمینرها رفتار دارد،

.بگیرید را خود اصلی ینمره اعتراض با توانیدمی که دارد را دهینمره در خطا امکان اگزمینری

شنوید.نمیی دارند و هیچ صدایی از محیط خوب کیفیت :هدفون کیفیت
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 شما رایب نیاز مورد اطالع تا کنیدمی ارسال سنتر به اعتراض درخواست عنوان با ایمیلی :نتیجه به اعتراض ینحوه

.شود فرستاده

:سنتر ایمیل

proshotielts.com@gmail.com

:تماس یشماره

81211218433

88388888988
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