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 :1 لصف نتفر ای ندنام صوصخ رد میمصت 

 

   .دنتـسه هـجاوم یلصا هنیزگ ود اب الومعم لیصحت همادا رد دشرا یسانشراک و یسانشراک نایوجشناد یمامت

       غراـف زا سـپ و دـنیامن باـختنا ار روـشک لـخاد ي اـه   هاگـشناد لیـصحت همادا يارب هک تسا نیا تسخن هنیزگ

  ود نـیا زا کی مادک هک نیا .دنهد حیجرت رارق رب ار رارف هک تسا نیا مود هنیزگ .دنوش راک رازاب دراو ،یلیصحتلا

 همه يارب ناوت یمن و تسا یضاقتم درف فادها و اه هتساوخ ،تیصخش اب بسانتم الماک اصخشم تسا رتهب هنیزگ

 ي اـه فیط زا يدارفا اب دنک یعس یضاقتم درف ره هک تسا نیا ام داهنشیپ .درک زیوجت صخشم هخسن کی دارفا

 میناوـ ت  یـم   ن يزـیچ نـیا زا رتـشیب ام .دیامن باختنا لیصحت همادا يارب ار هنیزگ نیرتهب ات دنک تروشم فلتخم

   وا هـب دـناوت  یـم هک یسک نیرتهب و تسا یضاقتم دوخ هدهع رب هک تسا یمیمصت نیا هک میدقتعم نوچ میوگب

 .تسا درف دوخ دیامن ار کمک نیرتشیب
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 :2 لصف GREو  iBT نومزآ يارب یگدامآ 

   يارـب .دـییامن    تـیوقت تدـش هـب ار دوخ نابز هنینب هک تسا نیا لوا مدق ،دیتفرگ نتفر هب میمصت رگا

  نوـمزآ   ود نـیا یـفرعم هب همادا رد .دنهدب ار یلصا نومزآ ود رد دیاب نایضاقتم اکیرمآ ياه هاگشناد رد شیریذپ

 .تخادرپ میهاوخ

 )TOEFL( لفات نومزا2-1 

 نومزآ نیدنچ زا یکی ) Test of English as a Foreign Language ایTOEFL ( لفات نومزآ

  نوـمزآ یـ سی  لگنا ناـبز حطـس ن یـیعت نومزآ نیازا فده .دیامن یم رازگرب ETS ي هسسوم هک تسا یللملا نیب

 رضاح لاح رد نومزآ نیا .تسا نتشون و ،نتفگ نخس ،ندینش ،ندناوخ ي هناگراهچ ياه تراهم ساسا رب هدنهد

   اـب ناـمز رورم هب هک دش یم رازگرب CBT مان هب يرگید نومزآ اقباس .دوش یم رازگرب iBT و PBT لکش ود هب

 زین PBT نومزآ .دش نیزگیاج iBT نومزآ طسوت ،ایند رس اترس رد اه نومزآ لیهست دنیآرف و تنرتنیا شیادیپ

      هـب یـسرتسد هـک ییاهروـشک رد طـقف نآ ياه نومزآ يرازگرب دادعت و دشابیم ندش خوسنم لاح رد جیردت هب

     دیتـسه ریـسم يادـتبا رد رـگ      ا دوـش یـم هیـصوت .دراد هـمادا ناـنچمه دودـحم دادعت هب ،تسین هداس تنرتنیا

    نـیا هـب مـلع اب و هدومن یسررب دشاب نومزآ نیا ریسم رد تسا نکمم هک یتالکشم تهج رد ار مزال ياه یسررب

 یم رازگرب يرتمک رایسب دادعت رد نومزآ نیا iBT نومزآ اب هسیاقم ماقم رد هک ارچ .دییامن باختنا ار نآ هیضق

     دروـم ار امـش يراـتفگ شـخب iBT  دـننام  نوـمزآ نیا هکنیا رب ملع اب دیتاسا و اه هاگشناد یخرب نینچمه .دوش
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        اـی یـنفلت ي هبحاـصم رد تکرـش هـب فـظوم ارامـش ،شریذپ تساوخرد دنیآرف یط رد ،دهد یمن رارق شجنس

    فعـض يزاـس ناـهنپ تهج رد یبسانم هار دراوم رتشیب رد المع PBT نومزآ رد تکرش اذل .دننک یم یتنرتنیا

 .دوب دهاوخن هدننک تکرش يراتفگ

  لفات نومزآ راتخاس2-2 

 :دنوش یم يدنب هتسد لیذ تروص هب تیمها و تیولوا بیترت هب لفات ياهنومزآ

 لفات یتنرتنیا نومزآ )Internet Based TOEFL - iBT ( 

 لفات يرتویپماک نومزآ )Computer Based TOEFL - CBT( 

 لفات يا هقرو نومزآ )Paper Based TOEFL - PBT( 

 :) Internet Based TOEFL - iBT ( لفات یتنرتنیا نومزآ 2-2-1

   شـخب فذـح و Speaking    شـخب ندـش هدوزـفا ، لـفات رگید عون ود اب iBT نومزآ ي هدمع توافت

Structure نامزاس تسایس .دشاب یم نآ زا ETS ناحتما نیزگیاج هتفر هتفر ار نومزآ نیا هک تسا نآ PBT 

 رد . دـنریگ یم رارق شجنس دروم نآ رد نابز تراهم 4 ره و تسا رت یعقاو نومزآ نیا رد شجنس ي هویش .دیامن

  تـفای   رد لاـبند هـب هـک ی   ناـسک هـب اـما  دـنریذپ یـ م ار iBT و PBT نومزآ ود ره اه هاگشناد یمامت رضاح لاح

Teacher Assistantship عوـن نومزآ رد ات دوش یم هیصوت دنتسه  iBT زا یـکی هـک ارـچ دـنیامن تکرـش      

    دروـم نـیا يارـب یتح اه هاگشناد یخرب ودشاب یم يراتفگ شخب ي هرمن رایداتسا ناونع هب امش شریذپ طیارش

 رواب نیا رب ناگتخومآ شناد روصت iBT ناحتما روهظ يادتبا رد .دننک یم نیعمار 22 ي هرمن لاثم يارب یلقادح

    هـب یـسرتسد نوـچمه یـ ناوارف ياه تیزم ناوت یم هزورما اما ،تسا رت تخس یبایزرا ظاحل زا ناحتما نیا هک دوب

 هدننک تکرش سفنب دامتعا تیوقت ،ناریا فلتخم ياهرهش رد ددعتم نومزآ زکارم دوجو،مان تبث ددعتم ياه نآمز

    ندوـب هاـتوک و تـشاد دهاوخن سورد مهف تهج زا یلکشم هدنیآ رد یجراخ نابز ياهسالک رد هک تهج نیا زا



  www.behinehyab.com  تایلمع رد قیقحت یصصخت تیاس بو نیتسخن ؛بای هنیهب

7 

 

  دوـب  دـیها وخ رداـق امش نومزآ نیا رد.دومن هراشا ار رظن دروم ياه هاگشناد هب شرازگ و تارمن ندش هدامآ نامز

     کـی رد هدـش هدینـش و هدـش كرد بلاطم قیفلت ،بلاطم كرد ،يرادرب تن تهج رد ار دوخ يدرف ياه تراهم

  تـیوقت ،     دـننک یـم هـملاکم یـسیلگنا ناـبز هب هک يدارفا اب طابترا يرارقرب رد طلست و دحاو يراتشون هعومجم

 ناحتما نیا هرمن .دشک یم ازارد هب تعاس 4 ابیرقت و تسا هدش لیکشت يا هرمن 03 شخب 4 زا نومزآ نیا.دییامن

     شـخب هـچ رـگا .دوـش   یـم یـقلت ی  بوـخ هرـمن دراوم رثکا رد ناحتما نیا رد 001 يالاب هرمن و دشاب یم 021 زا

Structure رد هـک دیـشاب هتـشاد رـظن رد دـیاب اما دوش یمن هدهاشم نومزآ نیا رد ازجم شخب کی تروص هب      

  نوـمزآ  نـیا يارب يزاس هدامآ يارب نیاربانب دیراد زاین راتخاس ي هنیمز رد شناد هب امش راتشون و راتفگ تمسق

 رمارگ شخب رد دوخ فعض و هدومن تیوقت عجرم بتک کمک هب ار دوخ تغل ي هنماد یتدم ادتبا دوش یم هیصوت

  اـت  دـنک یم کمک امش هب رمارگ تیوقت اعطق .دیزادرپب هناگراهچ ياه تراهم تیوقت هب سپس هدومن فرطرب زین ار

 رتالاب ي هرمن تفایرد ي هتسیاش ار دوخ و هدرب راکب رتالاب حطس رد يرمارگ اب و رتابیز یتالمج راتشون شخب رد

  اـپ شیپ يرمارگ تاداریا .دوب دهاوخ هجوت لباق زین راتفگ شخب رد دروم نیا اقیقد .دییامن ETS نارواد فرط زا

  رد امـش ي هرمن رد يدب ریثات گرزب يرمارگ تالاکشا اما دوش یم یشوپ مشچ يدودح ات راتفگ شخب رد هداتفا

      .ییادـتبا یـلیخ هـن و هدوـب الاـب حطس یلیخ هن تسا زاین نومزآ نیا يارب هک يرمارگ.تشاذگ دهاوخ شخب نیا

 )Grammar In Use (Intermediate   (( :باـتک دوـب دـهاوخ امش يرمارگ زاین يوگخساپ هک یباتک نیرتهب

   هـبرجت اـما دییامن بسک يرتالاب تارمن و دییامن هدافتسا رت هتفرشیپ بتک زا دیراتخم امش .دشابیم یفروم ياقآ

 .دیامن یم فرطرب ار دوجوم ياهزاین رتشیب باتک نیا هک دهدیم ناشن

 :)Reading(ندناوخ شخب 2-2-1-1

 سپ و دوش یم هداد شیامن هفارگاراپ 5 ای 4 ینتم ادتبا هک تسا تروص نیا هب ناحتما رد گنیدیر شخب

 یم انشآ یبوخب عجرم بتک رد تالاوس نیا تمرف اب امش .دوش یم هدیسرپ نتم هرابرد يا هنیزگ 4 تالاوس نآ زا

   اـت دـنور نیا و هطوبرم تالاوس نآ زا سپ و دوش یم هداد شیامن مود نتم ،تالاوس هب ییوگ خساپ زا سپ .دیوش
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      تالاوـس هـب تـشگزاب ناـکما تالاوـس هب ییوگ خساپ زا سپ .دراد همادا اه نتم هدش صخشم دادعت نتفای نایاپ

 رد ي  ا هـمکد .دراد دوـجو اه نآ هب ددجم ییوگ خساپ و حیحصت و یلبق )!هدش هدادن باوج ای و( هدش هداد باوج

  خـساپ تی عـضو و دـ یآ  یـم رد شیامن هب تالاوس هرامش تسرهف نآ يور رب کیلک اب هک دراد دوجو هحفص يالاب

  رـب کـ ی لک اـب .دوش یم هداد ناشن Not Answered و Answered تروص هب و لاوس هرامش يولج رد ییوگ

  هحفـص ي ور رـب مزال ي اـه یی  اـمنهار ناـحتما لوط رد ( دوش یم هداد ناشن رظن دروم لاوس ،هطوبرم لاوس يور

 ي   هدـهع هـب شخب نیا رد نتم ره هب زاین دروم نامز نداد صاصتخا و تقو میظنت.) دوش یم هداد ناشن شیامن

   رـه هـب نوتم نیب رد یتحار هب دینوتیم و دیراد هقیقد 08 امش Long Format عون رد.دشاب یم هدنهد نومزآ

  دوـشیم  کـیدزن  یناـیاپ ي هقیقد 5 هب امش رمیات هک ینامز الوصا .دیهد صاصتخا يرتشیب نامز تسا زاین مادک

 دشاب یم هدنهد نومزآ هب نداد رادشه تهج هک دیونش یم ار یهاتوک گنز يادص و نز کمشچ تلاح کی امش

   ناـمز تدـم .د وـش یم هداد نتم هس Short Format عون رد.تسا هدنامن یقاب امش نامز زا رتشیب هقیقد 5 هک

   هـب نتـم ره يارب نامز نداد صاصتخا و میظنت لبق لدم دننامه و دشاب یم هقیقد 06 لدم نیا رد ییوگ خساپ

 دهاوخ هگرب رب ندناوخ زا رترثوم رایسب هنایار هحفص رب نیرمت هک تسا رکذ هب مزال .دشاب یم هدنهد نومزآ هدهع

  لاـثم يارب .دشاب یم شخب نیا تیقفوم رد یمهم لماع نیعم نامز تدم رد هنایار هحفصرب یناوخدنت هک ارچ دوب

3 اب ینتم یناوخدنت تراهم  تعرس بلطم يدصرد 05 كرد باستحا اب هقیقد 2 ادودح نامز تدم رد هملک 00

 هنومن رارکت و نیرمت .دوب دهاوخ دیفم فلتخم تاعوضوم رد بلاطم ندناوخ عیرس هب تداع لک رد .تسا یبسانم

 رد هدش هداد ياه نتم .داد دهاوخ شیازفا ار بلطواد تراهم هباشم تاغل هدهاشم رارکت و فلتخم عبانم ياه نتم

 Biology,Archaeology , History, Astronomy دننام فلتخم مولع زا ار یفلتخم تاعوضوم شخب نیا

, Psychology, Botany , Physics, Environmental science ,Philosophy , Business 

management , Business Correspondence , Literature , Public health class , Music 

education , Geography,American History ,Science ,Linguistic, ... نـ یا یـ لو دوش یم لماش 

 یلبق تاعالطا نتشاد هب يزاین تالاوس هب ییوگ خساپ يارب هک ارچ .دوش هدنهد نومزآ ینارگن ثعاب دیابن هلئسم
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 .دوش یم هدروآ رظن دروم نتم رد تالاوس هب ییوگ خساپ يارب مزال تاعالطا و دراوم مامت و هدوبن مولع نیا هرابرد

 ار ی لاوـس باوج رگا یتح دوش یم هیصوت لیلد نیمه هب و هتشادن یفنم هرمن لفات هک تسا نیا هجوت لباق هتکن

 .دیراذگن باوج یب ار تالاوس دیناد یمن

 :) Listening ( يرادینش شخب 2-2-1-2

    عوـن ود هاـتوک تاـملاکم و دشاب یم یسرد ياه رچکل و دنلب تاملاکم لماش ناحتما نیا يرادینش شخب

   رـگا هـتبلا .دشاب یم رت تخس رگید عون ود زا ندش شخپ تعرس ظاحل زا نینچمه .درادن دوجو نآ رد لفات رگید

 ی ـ لک روـط هب هک تفگ ناوت یمن و تشاد دهاوخن یلکشم ،دشاب هداد قیبطت ناحتما هویش نیا اب ار دوخ بلطواد

 هیـ صوت نیـ بلطواد هب الومعم iBT لفات يزاس هدامآ عبانم زا يرایسب رد.تسا رت تخس رگید عاونا زا ناحتما نیا

 تسا نیا لمات لباق هتکن نکیلو دننک يرادرب تن دوخ ياه هدینش زا تاملاکم هب نداد شوگ نمض رد هک دوش یم

 رب یعطقم ندرک ثکم هک ارچ .دراپسب رطاخ هب ار مهم بلاطم تقد هب نداد شوگ نمض دناوتب دیاب بلطواد هک

  ناوـت یم هتبلا .دومن دهاوخ رتمک ار بقاعتم بلاطم ندیمهف ناکما ،لماک يرادرب تن روظنم هب بلاطم زا یتمسق

  تالاوـس رد  .درـک هدافتسا تالاوس هب رتهب ییوگ خساپ يارب يراصتخا تامالع ای و يدیلک تاملک زا يرادرب تن اب

 اـ ی  و صاـخ ی    ماـسا و تـسا تالاوـس هـب ییوگخساپ ناوت رد بلاطم زا بلطواد كرد رب رتشیب دیکات شخب نیا

 و long   تروـص ود هـب گنیدیر شخب دننامه ناحتما رد گنینسیل شخب .دنشاب یمن رظن دم يا هیشاح تایئزج

short هـس رـه شـخب نـ یا رد.دهد یم شوگ اه گنینسیل هب تسده هلیسو هب بلطواد تمسق نیا رد .دشاب یم    

 هداد شوگ گنینسیل کی هب هدنهد نومزآ ادتبا هک تسا تروص نیا هب و دنهد یم لیکشت ار جیکپ کی گنینسیل

 گنی نـسی ل رـه رد ،د وـش  یـم هداد شی اـمن نآ هب طوبرم تالاوس نآ نایاپ زا سپ و )لوا جیکپ زا لوا گنینسیل(

 مود گنی نـسیل نآ زا سپ ،)دید ار اه لاوس ناوت یمن گنینسیل عورش زا لبق( دوش یم هدیسرپ لاوس 6-5 الومعم

  تالاوـس ناـ ی اپ زا سـپ .د وـش  یـم   شـخپ موـس گنی نـسیل سپس و دوش یم عورش نآ تالاوس دعب و هدش شخپ

  هـب یی وـگ خساپ فرص ار يدایز نامز هک دنک هجوت دیاب هدنهد نومزآ(دوش یم عورش مود جیکپ ،موس گنینسیل
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 تالاوس .)!دوش تقو دوبمک راچد جیکپ نآ تالاوس ي هیقب هب نداد باوج يارب تسا نکمم اریز ،دنکن لاوس کی

  خـساپ ای و حیحصت و لاوس هب تشگزاب ناکما لاوس هب ییوگ خساپ زا سپ و هدش هداد شیامن کت کت تروص هب

   تروـص هـب( دـ نک  یـم راک رمیات تالاوس هب ییوگ خساپ ماگنه .درادن دوجو ،گنیدیر تمسق فالخ رب، نآ ییوگ

 ي  اهتـست هـنومن نی  رـمت اـب .دوش یم فقوتم تالاوس هرابود عورش ات رمیات اه گنینسیل شخپ ماگنه و ) سوکعم

  و لوـح ) رگید ياه شخب یتح و ( شخب نیا تاعوضوم هک تفای تسد ناوت یم مهم نیا هب هدش هتخانش عبانم

 بلاطم و نایوجشناد يارب هاگشناد طیحم رد جیار تاعوضوم دروم رد تاعالطا نوچمه یهباشم تاعوضوم شوح

 Biology,Archaeology , History, Astronomy نوــچمه ییاــه  سالــک رد هداــس و لوــمعم

Psychology, Botany , Physics, Environmental science ,Philosophy , Business 

management , Business Correspondence , Literature , Public health class , Music 

education , Geography,American History ,Science ,Linguistic, ... نوـچمه . دنـشاب یـ م  

   هـب هدـش هدی نـش نتم يور رب دیدج تاغل ندرک کچ و اه  هنومن هب نداد شوگ رارکت و نیرمت اب رگید تاناحتما

  نوـصم نی ححـصم هقی لـس لامعا زا شخب نیا رد اه خساپ هک ارچ دروآ تسدب ار لماک هرمن یتح ناوتیم یتحار

 ی  ماـمت هـب د وـش  یـم هیـ صوت لـ یلد نیمه هب هتشادن یفنم هرمن گنیدیر شخب دننامه زین شخب نیا .دنشاب یم

 .دوش هداد خساپ تالاوس

 :) Speaking ( يراتفگ شخب 2-2-1-3

 ي     ارـب هـک دـش دـهاوخ تـساوخرد امش زا یندینش و یندناوخ شخب زا دعب هقیقد 01 تحارتسا زا سپ

     مـه هـب هباـشم لاوـس ود شخب ره رد هک دشاب یم شخب هس لماش تمسق نیا .دیدرگزاب شخب نیا ییوگخساپ

 ي اهدادـخر زا یـ فی رعت الوـمعم لوا لاوس رد هک دوش یم هداد یمومع عوضوم کی لوا شخب رد .دنوش یم حرطم

 هـ یناث 51    امـش هـب شـخب نیا رد .دوب دهاوخ امش بناج زا یعوضوم دییات ای و در رب يدقن مود لاوس و یمومع

   جنـس ناـمز .دـ ی نک تبحـص نآ دروم رد هیناث 54 ،مامتا زا سپ و هدومن رورمار دوخ خساپ ات دوش یم هداد نامز

   شـخپ نفدـه زا لاوس تاعوضوم ناونع ادتبا مود شخب رد .داد دهاوخ ناشن امش هب اقیقد ار نامز هنایار هحفص
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 نیا رد دیناوخب ارنآات دیراد نامز هیناث 54 هک دوشیم رهاظ هحفص يور یندناوخ تروصب نتم کی سپس ،دوشیم

 نی ـ ب اـم یی  وـگتفگ هراـب نیـ مه رد .دینک تشاددای هدش هداد امش هب هک يا هگرب رب ار تاکن دیناوتیم امش نامز

 کی ،نآ زا دعب .دوش یم شخپ زین نفده زا )مود لاوس رد(سرد سالک رد ینارنخس کی و )لوا لاوس رد( رفنود

 .دـ ی راد ندرـک تبحص يارب هیناث 06 و ندرک رکف يارب نامز هیناث 03 هک .دوش یم هدیسرپ دروم ود نیا زا لاوس

  نفدـه زا )مود  لاوـس رد(سرد سالک رد ینارنخس کی و )لوا لاوس رد( رفنود نیبام وگتفگ کی موس شخب رد

 ي ارـب هیناث 03 زین شخب نیا رد هک دوش یم هدیسرپ ینارنخس و تاملاکم فیصوت رد لاوس کی و دوش یم شخپ

 زـ ین )ETS     (ناـحتما هدـننک رازـگرب دوـخ هـک یمهم هتکن.دیراد تقو ندرک تبحص يارب هیناث 06 و ندرک رکف

 دوخ زا "حضاو " و "مجسنم " یخساپ لوا هلهو رد دناوتب دیاب هک تسا نیا هتشاد دیکات شخب نیا يارب هراومه

  هـب دـ یاب  ،دنـشاب ی ـ م سرد سالـک رد ینارنخس ای و وگتفگ و نتم لماش هک ییاهتمسق يارب نمض رد .دهد هئرا

  هـب شخب نیا يارب مورف رد هدش هئارا ياه  خساپ هنومنرد رورم اب .دومن هراشا خساپ نمض رد يدیلک و مهم دراوم

 نومضم هک دش دهاوخ یناسک بیصن الاب تارمن نابلطواد زا يرایسب روصت فالخ رب هک دیسر ناوت یم هجیتن نیا

 . تـسین یسیلگنا ظیلغ هجهل ندوب اراد هب يزاین و دنیامن هئارا حضاو روط هب یحیحص يرمارگ راتخاس اب ار یلصا

   ظاـحل زا دوـخ ي اـه خساپ ندومن هئارا حیحص رب طلست زا دیاب بلطواد ادتبا رد شخب نیا رد نتفای تراهم يارب

 رد .دش دهاوخ یبایزرا شخب نیا رد بلطواد يرمارگ ياه تراهم زا یشخب هک ارچ .دنک لصاح نانیمطا يرمارگ

 فعض و توق طاقن اه نآ هب نداد شوگ و فلتخم تاعوضوم هب دوخ ياه خساپ ندومن طبض اب دیاب بلطواد همادا

   هـئرا بـلاطم دناوتب دیاب بلطواد هک تسا نیا رگید هتکن .دبای طلست زین يدنبنامز تیریدم رد و هتفایرد ار دوخ

    رد مـهم تاـکن هـتبلا .دنک هئرا هدش نییعت نامز رد دوخ نایب اب و لماک روط هب ار ینارنخس ای و وگتفگ رد هدش

 ینامز بوخ تارمن انئمطم نکیلو .درک هراشا هیناث 06 نامز تدم رد بلاطم لک هب ناوتیمن و دنراد رارق تیولوا

   دراد دوـخ نـهذ رد هک يدیدج تاغل زا هدافتسا اب و تقد اب ار یلک نومضم دناوتب بلطواد هک دنونش یم لصاح

  تـن .دروآ دهاوخ ناغمرا هب ار يرتالاب هرمن يوق تالمج هئارا و رتهب تاغل زا هدافتسا هک تسا یهیدب .دیامن نایب

 رد رگید مهم هتکن .دشاب هتشاد ییازس هب کمک دناوت یم تاعوضوم هب نداد شوگ نمض رد شخب نیا رد يرادرب
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   اـمتح هـک(نوفورکیم می  ـ ظنت نمـض بـلطواد تالاوس هب ییوگخساپ ماگنه رد هک تسا نیا شخب نیا اب طابترا

 دنک تبحص اسر و حضاو يادص اب دیاب ،)تفرگ دهاوخ ماجنا همزال ياه ییامنهار زین نومزآ ناگدننکرازگرب طسوت

 ،مارآ ي   ادـص اـب ندرـک    تبحـص رطاـخ هب هک یناسک دنا هدوب هک ارچ .دبای نانیمطا دوخ يادص ندش طبض زا ات

  هلاـسم نـ یا زا دـ یاب و ، دـشاب  یـمن ندز داد هب يزاین هتبلا.دنا هتفرگن یبوخ هرمن و هدشن طبض یبوخ هب ناشیادص

 .دوش یم نابلطواد ریاس يارب تمحازم داجیا بجوم اریز درک يراددوخ

 :) Writing ( يراتشون شخب 2-2-1-4

 003 ات 002 ینتم بلطواد يارب ادتبا لوا لاوسرد.دراد دوجو تمسق ود ناحتما نیا يراتشون شخب رد

   بـلطواد ناـمز نیا رد .دراد نآ هعلاطم يارب نامز هقیقد 3 بلطواد هک دوش یم رادیدپ هنایار هحفص رب يا هملک

 پـ ی ات ماـگنه رد ارـ یز تسین يرادرب تن هب يزاین هک دراپسب رطاخ هب ار یلک بلاطم و عوضوم هک دنک یعس دیاب

  نتـم در اـ ی و دییات رد یبلاطم نفده طسوت یشخب کی سپس.دوش یم رهاظ هحفص رد زین نتم نیا هرابود نتم

 رد ی  لاوـس نآ زا سـپ .دـ یامن يرادرب تن ار مهم بلاطم امتح دیاب بلطواد نامز نیا رد.دوش یم هدینش هدش هئارا

 هدینش بلاطم و هدش هداد نتم بلاطم قیفلت اب دوخ نتم نتشون ماگنه رد دیاب بلطواد و هدش هدیسرپ هراب نیا

   .دـشاب تـغل 002-051 لقادـح يواح دیاب نتم و هدوب هقیقد 02 نتشون نامز.دیامن هئارا لدتسم يراتشون هدش

 5  نتـم کـ ی    هـئرا هـک تـسا ی    موـمع نومـضم اـب لاوـس کی لماش يا هقرو لفات نوچمه شخب نیا مود لاوس

 زـ ین و  هـقیقد 03 نتم نیا هب ییوگخساپ نامز .تسا یفاک لفات يارب بسانم يراتشون لوصا تیاعر اب یفارگاراپ

 ناشن هحفص يالاب رد هدش هتشون تاملک دادعت نتم ود ره نتشون ماگنه رد .دشاب هملک 003 يواح لقادح دیاب

   تـقو هـملاکم ياهسالک رد تکرش اب ،دیرادن ناحتما رد تکرش يارب ینادنچ نامز هک یتروص رد .دنوش یم هداد

 لکشم هب روشک زا جراخ رد هکنیا يارب ای ناحتما نیا ملکت شخب يارب ار دوخ ملکت تراهم ات دینکن فلت ار دوخ

  لوـح دـ ی  اب افرـص امـش .دـ یورب اهسالک نیا هب دیناوت یم دیدرک تقو رگا ناحتما زا دعب .دیهد شیازفا ،دیروخن رب

  هـچ رگا. رتـشی ب هـن و دینک تبحص دش هتفگ هک ییاه نآمز یط رد دوش یم حرطم ناحتما نیا رد هک یتاعوضوم
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   هـمه نوـچمه زـ ین  نوـمزآ نـ یا نکیـ لو دسر یم رظن هب رگید تاناحتما زا رت هدرتسگ iBT لفات ناحتما بلاطم

 نآ رب ناوت یم اهتست هنومن زا هدافتسا و ناحتما دوخ عبانم رب رارکت اب اهنت هک تسا یصاخ تمرف ياراد تاناحتما

 :اریز ،تسا ناریا رد ناحتما عون نیرت نئمطم ناحتما نیا .دش طلسم

 دراد تیفرظ نآ مان تبث هشیمه . 

 دوش یم رداص تعرس هب همانراک . 

 ماـن تـبث و هداـمآ ار دوـخ ددجم ناحتما يارب دیناوت یم تعرس هب دیدرک بارخ ار ناحتما رگا     

 .دینک

 یـ نی رمت لـح " یلام کمک لابند هب هک یناسک Teacher Assistant TA" اـب  دنـشاب یـ م  

 شی ازـفا ی  لاـم کـمک  تـفایرد يارب ار دوخ سناش دنناوت یم ملکت شخب رد بوخ هرمن نتفرگ

 .دنهد

 ناـحتما رد ار دوـخ لـک زاـ یتما  دـنناوت ی ـ م دنتـسه رحبت ياراد يراتشون شخب رد هک یناسک    

 .دوش یم هبساحم ناحتما نیا لک هرمن رد شخب نیا هرمن نیا نوچ دنهد شیازفا

 :) TOEFL IBT ( یتنرتنیا لفات نومزآ زاین دروم عبانم 2-2-2

   عباـنم دادـعت iBT ي ارـب صوصخب .دنتسه دایز و عونتم رایسب لفات نومزآ رد یگدامآ يارب مزال عبانم

  هـنومن دنچ iBT يارب هک تسا رکذ هب مزال .تسا هدش هیهت عبانم نیا زا یتسیل ریز رد .دشاب یم pbt زا رتشیب

 ،Barron’s، Kaplan، Cambridge  ( لـفات بتک حرطم ناگدننک رشتنم فرط زا نومزآ زاس هیبش رازفا مرن

ETS، Longman ( تست توافت و یلصا نومزآ طیحم هب دایز تهابش لیلد هب اهزارفا مرن نیا هک هدش هتخاس 

 .دنوش یم هیصوت تدش هب ،رتویپماک تشپ و ذغاک يور رب ندز
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فیدر باتک ناونع    تاظحالم 

1 

 

North Star building skills for the 

TOEFL iBT » High Intermediate 

 نایاپ هب ار Top Notch ایNew Interchange دننام ییاهباتک اریخا و دنا هدادن لفات نومزآ لاح هب ات هک یناسک يارب
 هعلاطم نمگنال باتک زا لبق ار نآ ناوتیم و دراد نومزآ ياه تراهم رب يرورم باتک نیا .دوب دهاوخ یبوخ عورش دنا هدناسر

 .دومن

2 

 

Longman TOEFL iBT 

 تالاوس حطس .دشاب یم الاب نادنچ هن نابز حطس اب يدارفا ای و عورش يارب صوصخب لفات نومزآ يارب دیفم عبانم هلمج زا
 یم لفات نومزآ ي هدش يزاس هیبش رازفا مرن نتشاد باتک نیا بوخ ياه تیلباق زا یکی.تسا رت نییاپ یعقاو نومزآ زا نآ

 ي هویش شزومآ زاغآ يارب عجرم نیرتهب باتک نیا دشاب هتشادن لفات ياه سالک رد روضح هب لیامت صخش رگا.دشاب
 .دشاب یم نومزآ رد اه شسرپ

3 

 

Delta's Key to the Next Generation 

TOEFL Test » Advanced Skill 

Practice for the iBT 

 زا و رت هداس Barron's باتک زا ًامومع باتک نیا .تسا نومزآ یگدامآ تهج مزال ياه تراهم شخب هب شخب شزومآ ياراد
Longman و تسا هدش هیصوت ياه سنرفر نیرتمهم زا یکی باتک نیا تفگ تارج هب ناوتیم .دوش یم یقلت رت تخس 

 . دهد یم رارق هدنناوخ رایتخا رد لفات رد لاوس دروم مولع دروم رد یبوخ شناد نآ قیقد ي هعلاطم

4 

 

Barron's How to Prepare for the 

TOEFL 

 ناوارف ياه تست و فلتخم ياه تراهم شزومآ شخب ياراد هک تسا ناحتما نیا عبانم نیرت فورعم هلمج زا
 هدنسیون رتشیب باتک نیا رد هک تروص نیا هب .تسا توافتم اتلد باتک اب باتک نیا رد هدش هداد شزومآ ياه تراهم.تسا
 اب اقیقد امش اتلد باتک رد هکیتروص رد دنکیم راک....و ،یلصا ي هدیا صیخشت ،يرادرب تن دننام ییاه تراهم تیوقت يور رب

 شزومآ لماش شخب کی .يراد شخب ود نزوراب باتک لصا رد.دیوشیم انشآ لبق زا دش دهاوخ هدید نومزآ رد هک یتالاوس
 يزاس هیبش رازفا مرن باتک نیا رگید يایازم زا .دشاب یم لفات ياه نومزآ لماک يرس 7 مود شخب و هدش هتفگ ياه تراهم
 ياه تست هب کیدزن يدودح ات یعقاو ناحتما حطس .دییامن يریگیپ نآ رد ار لماک ياه تست7 دیناوتیم هک تسا نآ ي هدش

 .دوشیم هیصوت تدشب و هدوب رتیوق رگید عبانم هب تبسن باتک نیا يرادینش تمسق .دشاب یم باتک نیا

5 

 

Mastering skills For The TOEFL iBT 
 رد دیفم یماگ دناوتیم باتک نیا يرادینش تانیرمت .دشاب یم زاین دروم تراهم 4 رد رایسب تانیرمت اب بوخ رایسب یباتک
 یشوپ مشچ باتک نیا يرادینش شخب زا دیراد يدایز تصرف نومزآ زور ات رگا .دشاب امش يرادینش تراهم تیوقت تهج

 .دینکن
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Cambridge Preparation for the 

TOEFL 

 زا تسا رتهب هدید شزومآ ار اتلد هک یسک اذل .دشاب یم هیبش اتلد هب رایسب یشزومآ درکیور و راتخاس رظن زا جیربمک باتک
 هرود 7 لماش رازفا مرن .دیامن هدافتسا تسا هدش هیصوت رایسب هک جیربمک ي هدش يزاس هیبش رازفا مرن لماک ياهتست

 .دزاسیم انشآ نومزآ طیحم اب ار امش هک تسا لماک ياه تست

7 

 

The Complete Guide To The TOEFL 

Test,iBT Edition 
 رتشیب تسرامم لابند هب و دنراد نومزآ ات يدایز نامز هب هک یناسک يارب و دشاب یم فورعم نوسمات باتک هب باتک نیا

 .تسا یبسانم عجرم دنتسه

8 

 

KAPLAN Internet-Based TOEFL 
 نیا حطس هک تسا نیا ددرگیم هراشا باتک نیا باب رد ارثکا هک يدروم .تسا نومزآ نیا مانب عجارم زا رگید یکی نالپاک
 ياه تست هرود 4 ياراد هک دراد دوجو هدش يزاس هیبش رازفا مرن کی نآ رانک رد .تسا رت راوشد یلصا نومزآ زا یمک باتک

 .دیربب هرهب رازفا مرن نیا زا رتشیب تسرامم يارب دیناوتیم امش .دشاب یم لماک

9 

 

How To prepares For The TOEFL 

ESSAY 
 رد ءاشنا 581 دوب دیهاوخ رداق امش .دزادرپ یم نومزآ Independent تمسق هب طقف و هدوب زنوراب تاراشتنا زا باتک نیا

 .دوش یم هیصوت راتشون هنیمز رد تیوقت يارب باتک نیا .دیبایب نآ ياهتنا رد فلتخم تاعوضوم

01 

 

Writing For The TOEFL iBT تمسق و دش رشتنم الاب باتک زا سپ باتک نیا Integrated  هییهت هب يزاین دییامن هیهت ار باتک نیا رگا.دراد رب رد زین ار 
 .دوش یم هیصوت راتشون هنیمز رد تیوقت يارب باتک نیا .دهد یم ششوپ ار نآ نوچ تسین الاب باتک ي

11 

 

004Must-Have Words For The 

TOEFL 
 اراه نآ يرتالاب تعرس اب ات دنکیم کمک هدنناوخ هب تیلباق نیا و هدرک يدنب هتسد ار تاغل هک تسا نیا باتک نیا تیزم

 .دوش یم هیصوت تغل هریاد شرتسگ يارب باتک نیا .دریگارف
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405 Absolutely Essential Words دشاب یم تغل ي هنیمز رد مهم عجارم زا یکی باتک نیا. 

31 

 

)Essential Words for the Toefl( 

Barron's 
 ياه شخب دیتسه رداق امش باتک نیا رد .دوش یم هیصوت رایسب نآ ندناوخ و تسا لفات نومزآ تاغل یلصا عجرم باتک نیا

 .دیراپسب رطاخب زین ار تغل کی فلتخم
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 GRE-General نومزآ2-3 

 یـ ضای ر شـخب و اداناک اتدمع ( رگید ياهروشک ربتعم رایسب ياه هاگشناد زا یخرب و اکیرمآ ياه هاگشناد

 ، دـشرا ی ـ سانشراک عطاـقم رد شری  ذـپ تـساوخرد كرادم زا یکی ناونع هب ار نومزآ نیا ي هرمن ) هیکرت رد نآ

 ( يرتوی پماـک و ) Paper base ( يا    هـقرو تروـص ود هـب  نوـمزآ نـ یا . دـنهد  یـم    رارـق كالـم رتالاـب و ارتکد

Computer base ( راب هس یلاس يا هقرو عون .دوش یمن رازگرب ناریا رد نآ يرتویپماک عون هک دوش یم رازگرب 

  ناـحتما نـ یا رد هدننک تکرش دادعت .هیروف رد مه راب کی و ربماون رد راب کی و ربتکا رد راب کی ،دوش یم رازگرب

 نـ یا تارمن .دریذپ ماجنا ETS هسسوم تیاس قیرط زا دناوت یم نومزآ نیا رد مان تبث و هدوبن تیدودحم ياراد

 4   اـت هاگـشناد هب تارمن لاسرا تهج تسا رکذ هب مزال و دش دهاوخ هدامآ يرازگرب زا سپ زور 54 ابیرقت نومزآ

 . دوب دهاوخن ناگیار يرازگرب زا سپ يارب ندنام تروص رد دشاب یم ناگیار هاگشناد

 GRE-General نومزآ راتخاس 2-3-1

 :دشاب یم شخب هس لماش ) Paperbase ( يا هقرو ) GRE General ( يا رآ یج نومزآ یمومع عون

 Quantitative ) تایضایر ( 

 Verbal ) ناگژاو ( 

 Analytical Writing ) يراتشون شخب ( 

  شـناد کـ ی دی اـش . تـسین ناتسریبد ياه باتک زا شیب يزیچ و هداس رایسب نومزآ نیا تایضایر شخب

  دـبدج نژرو ( 008  زا شـخب نـ یا هرمن .دهد خساپ نآ تالاوس هب یتحار هب دناوتب مه ییامنهار موس بوخ زومآ

 نی رتـشیب . دـننک یم بسک ار هرمن نیا دننک یم تکرش نومزآ نیا رد هک يدارفا رثکا الومعم هک دشاب یم ) 071

 : دنـشاب یـ م یلیصحت ياه سروب لابند هب هک یناسک هب هیصوت .دشاب یم لمع تعرس و دایز تقد شخب نیا هتکن

 هی ـ صوت اـمتح شخب نیا ندناوخ اذل .دیتسین تقد اب مه یلیخ امش هک دهد یم ناشن 071 زا رتمک هرمن نتفرگ
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  تاهابتـشا دادعت و دیوش انشآ تالاوس عون هب الماک ات دینزب تست ار یلبق ياه نومزآ زا هرود دنچ امتح .دوش یم

   هرـمن هـک ییاه هاگشناد زا يرایسب رد نینچمه .دنک ادیپ شیازفا اهتست ندز رد ناتتعرس و دیهد شهاک ار دوخ

GRE و ،0521 ،0021 ،0011  دـننام یباصن دح ناگژاو و تایضایر هرمن عومجم يارب ،دراد تیمها اه نآ يارب 

   اـب هـتبلا .دـ ی هدن تـسد زا ار تایـ ضای ر شـخب هک دینک یعس سپ .دوش یم نییعت زین 0531 ینعی رتشیب یتح

 تارمن دیدج كالم ،دندرک رییغت زین تارمن هیاپ ،تشگ لامعا August 1102 زا GRE نومزآ رد هک یتارییغت

 رد دـ یدج راـ ی  عم تروـص هـب  مـه و یمی دـق رایعم تروص هب مه اه هرمن ناکامک یلو .دشاب یم 031 - 071 نیب

 . دوش یم تبث همانراک

 :) Quantitative ( تایضایر شخب 2-3-1-1

 ،  دوـش هداد خـساپ دـ یاب  هـقیقد 53  رد هـک تسا ییات 52 لاوس يرس 2 دیدج نومزآ هب طوبرم تالاوس

    نامزاـس طـسوت باـسح نیـ شام  ،دـشاب  یـم زاجم دیدج عون نومزآ رد هداس باسح نیشام زا هدافتسا نینچمه

 یخرب رد یتح ای 2 رگا هک دوب ساسا نیارب رایعم میدق عون نومزآ رد .دریگ یم رارق نیبلطواد رایتخا رد شجنس

 دـ هد  یـم شیازفا ار ندز طلغ ناکما نومزآ نیا رد هک یشخب .دوب 008 امش هرمن دیتشاد زین طلغ 4 ات اه نومزآ

 هدی     ـ سرپ لاوـس دـنچ امـش زا و هدـش هداد رادوـمن کی شخب نیا رد هک تسا يرادومن تالاوس شخب هب طوبرم

 ری   اـس هـب خـساپ زا دعب ار يرادومن تالاوس ناتسود زا یلیخ ( دشاب یم مزال يرتشیب تقد شخب نیا رد .دوش یم

 . ) دنهد یم باوج تالاوس

 :) Verbal ( ناگژاو شخب 2-3-1-2

  هـک دراد يا هدـ یچی پ تاـغل هرـ یاد زا ییالاب رایسب شناد هب زاین هک تسا نآ هژاو شخب نومزآ نیا مامت

 . درادـن ی  ـ فنم هرـمن و تـسا يا هنیزگ 5 شخب نیا تالاوس .تسا هدروخن ام شوگ هب زین نآ یسراپ یناعم اضعب

 ي رـس 2  لماـش شخب نیا .دراد يدایز اتبسن نامز هب زاین یلو .تسین سرتسد زا رود زین شخب نیا رد تیقفوم

    عوـمجم بـسک اـب امش و تسا بوخ اعقاو نومزآ نیا رد 008 زا 004 يالاب هرمن بسک دشاب یم ییات 52 لاوس
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 رـ ی ز مرـف 3  رد لاوـس 52 نـ ی ا زا مادـک رـ ه . تـشاد دیهاوخ سناش زین اکیرمآ لوا هاگشناد 01 رد یتح 0021

 :دنشاب یم

 هـس اـ ی و ود ،کی و دوش یم هداد هدیچیپ اتبسن هلمج کی :) لاوس 8 ( ) يداع ( یلاخ ياج شخب  

 دینک رپ اه هنیزگ اب دیاب ار یلاخ ياج

 ود اـب دـ یاب ار هدـ یچی پ اتبـسن ي  هـلمج کی :) لاوس 5-4 ( فدارتم ود اب یلاخ اج ندرک رپ شخب  

 دینک رپ فدارتم ي هملک

 هـک د وـش  یـم هداد هدیچیپ اتبسن نتم شش ای جنپ شخب نیا رد :) لاوس 31-21 ( ندناوخ شخب  

 دیهد خساپ تالاوس هب اه نآ هب هجوت اب دیاب

 :) Analytical Writing ( يراتشون شخب 2-3-1-3

 لوا شخب رد .) هقیقد 06 اعومجم ( تسا نامز هقیقد 03 ياراد ءاشنا ره .دشاب یم اشنا 2 نتشون لماش

 لـ یلحت .دیـ سیونب نآ يارب دیاب و تسا رتلکشم لفات تاعوضوم زا بتارم هب هک دوش یم هداد عوضوم کی امش هب

 نـ یا هرمن .دنراد ییازسب ریثات امش هرمن يور رب شخب نیا رد ...و تاغل دادعت ،هدیچیپ اتبسن رمارگ ،عوضوم قیقد

  هـتبلا .تسا رت تخس نآ لفات لداعم زا نآ نتفرگ و تسا بوخ اعقاو 4 هرمن هک دوش یم هبساحم 6 زا زین شخب

  الاـمتحا هک هدوب رتشیب ) TOEFL ( لفات زا اه نآ شخب نیا هرمن هک دنا هدوب مه یناسک هک تسا رکذ هب مزال

   ارهاـظ عوـضوم نـ یا .د وـش  یـم هداد حیضوت یعوضوم کی طخ دنچ دودح رد ،مود شخب رد .تسا هدوب یفداصت

 کـ ی .دیهد طسب ار اه نآ دیاب امش هک تسا یتالاکشا ياراد و تسین روطنیا لصا رد یلو دسر یم رظن هب یقطنم

 کچوک ياه هبنج طقف بوخ راک کی زا میا هتفرگ دای طقف اه یناریا ام هکییاجنآ زا هک تسا نیا بوخ رایسب هدژم

 ادـ ی پ هـتبلا .می  تـسه قـفوم ي اـه هدننک تکرش وزج زین شخب نیا رد ور نیا زا ،میبوکب و مینک ادیپ ار نآ یفنم

 . تسین یتخس راک زین نآ یفنم ياه شخب ندرک
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 GRE-General نومزآ زاین دروم عبانم 2-3-2

  رورـم و  تـفایرد http://www.ets.org تیاس زا ار يراتشون شخب تاعوضوم تسیل دیراد نامز رگا

  امـش سفن هب دامتعا راک نیا .دنتسین انشآ امش يارب هک دروخ یم مشچ هب یتاغل اه نآ زا یخرب رد هک ارچ .دینک

 . دشاب یم نومزآ شخب نیلوا نیا هک ارچ ،دهد یم شیازفا هسلج رس رد زین ار
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فیدر باتک ناونع    تاظحالم 

1 

 

Reading Comprehension & Essays 

GRE Strategy Guide, 3rd Edition 

(Manhattan Prep Strategy Guides) 
 .دوش یم هیصوت باتک نیا ناگژاو اب ییانشا يارب

2 

 

Text Completion & Sentence 

Equivalence GRE Strategy Guide, 

2nd Edition (Manhattan GRE 

Preparation Guide: Text Completion 

& Sentence Equivale) Original 

Edition 

 .دوش یم هیصوت باتک نیا ناگژاو اب ییانشا يارب
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absolutely Essential Words 405  
 زا لبق ،تسا هدش هیصوت يدایز رایسب ياهباتک ،دراد دوجو نومزآ نیا لابرو شخب رد هک يراوشد هب هجوت اب

 .دوش یم هیصوت باتک نیا تاغل ندوب دلب زا اهباتک نیا عورش

4 

 

Essential Words for Toefl 
 زا لبق ،تسا هدش هیصوت يدایز رایسب ياهباتک ،دراد دوجو نومزآ نیا لابرو شخب رد هک يراوشد هب هجوت اب

 دوش یم هیصوت باتک نیا تاغل ندوب دلب زا اهباتک نیا عورش

5 

 

0011 Words you need to know تسا لابرو شخب يارب تغل هریاد شیازفا يارب یلیمکت عبنم کی باتک نیا. 
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6 

 

word smart تسا لابرو شخب يارب تغل هریاد شیازفا يارب یلیمکت عبنم کی باتک نیا. 

7 

 

Essential words for GRE تسا لابرو شخب يارب تغل هریاد شیازفا يارب یلیمکت عبنم کی باتک نیا. 

8 

 

Verbal advantage تسا لابرو شخب يارب تغل هریاد شیازفا يارب یلیمکت عبنم کی باتک نیا. 
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 GRE-Subject نومزآ 2-3-3

  دوـجو زین GRE Subject مسا هب يرگید نومزآ GRE General نومزآ رب هوالع اه هتشر زا یضعب

 .دوش یم هیصوت دنا هداد هتشر رییغت سناسیل قوف عطقم رد ای دنراد ینییاپ لدعم هک یناسک هب نومزآ نیا .دراد

 نـ ی ا تالاوـس . دـشاب هتشر نآ رد امش يالاب ییاناوت هدنهد ناشن دناوت یم نومزآ نیا رد الاب هرمن نتفرگ هک ارچ

 زا تالاوس هنومن ETS تیاس GRE Subject شخب رد .دشاب یم هتشر نآ زا یصصخت تروص هب الومعم نومزآ

 هدوب روکذم ناحتما زا يدرادناتسا هنومن هک دنراد دوجو PDF لیاف تروص هب فلتخم ياه هتشر يارب نومزآ نیا

       نامزاـس طـسوت راـب هـس هنایلاـس ناـحتما نیا .درک دهاوخ ناحتما يارب یگدامآ رد ییازسب کمک نآ هعلاطم و

  ) تـسا دوجوم ETS نتلوب رد اه نآ مان هک ( رگید زکرم دنچ و ناهفصا هاگشناد ًاریخا و روشک شزومآ شجنس

 رد زین نآ مان  تبث نامز .دوش یم رازگرب ) April و November , October لداعم ( نیدرورف و نابآ ،رهم رد

 Paper ( ي ذـغاک تروص هب طقف ایند رسارس رد ناحتما نیا ًانمض .دوش یم  مالعا نآ زا لبق مین و هام ود دودح

Based ( زا $02 دودح نومزآ نیا مان تبث هنیزه .درادن دوجو یتنرتنیا ای يرتویپماک لکش هب و دوش یم رازگرب 

 .   درـک ماـن تـبث زـ ین ETS تی اـس قیرط زا نیالنآ تروص هب ناوت یم و تسا رت نازرا GRE General نومزآ

  .دـشاب  یـم 4-1 ی ـ فنم هرـمن ياراد General  نوـمزآ   فالـخ رـب و تسا يا هنیزگ 5 لاؤس 001 لماش ناحتما

 نـ یا رد تکرش هک دیشاب هتشاد رظن رد .تسا هتشر ره رد طبترم سناسیل هرود ثحابم زا لاؤس دروم تاعوضوم

 :دوش یم رازگرب زیز ياه هتشر رد نومزآ نیا .دشاب GRE General نومزآ نیزگیاج دناوت یمن نومزآ

 کیزیف ) Physics ( 

 یمیش ) Chemistry ( 

 تایضایر ) Mathematics ( 

 رتویپماک مولع ) Computer Science ( 

 تسیز ) Biology ( 
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 یلوکلوم تسیز و یمیشویب ) Biochemistry , Cell and Molecular Biology ( 

 یسانشناور ) Psychology ( 

 یسیلگنا تایبدا ) Literature in English ( 

 :3 لصف GRE و لفات نومزآ مان تبث 

 TOEFL IBT لفات نومزآ3-1 

  TOEFL IBT مان تبث هوحن 3-1-1

 :تسا هلحرم هس لماش iBT لفات نومزآ رد مان تبث

 تیاس رد امش مان تبث :لوا هلحرم

 یـ نعی ETS تی اـس        لـفات شـخب رد رد دوـخ تاـعالطا ندرـک دراو اـب ادـتبا iBT لفات مان تبث يارب

http://www.ets.org/toefl، رد پـچ تمـس يونم زا هدافتسا اب سپس .دینک داجیا دوخ يارب لیافورپ کی   

 ياج هچنانچ( رظن دروم زکرم رد ار دوخ بسانم خیرات دیناوت یم لاح .دینزب ار )Register( دوخ يربراک طیحم

 .دنتسه ریز دراوم لماش نارهت رد لفات نومزآ يرازگرب مهم زکارم .دینک ادیپ )دشاب هتشاد یلاخ

 روشک شزومآ شجنس نامزاس 

 رداهبریما یشزومآ عمتجم 

 نخس همالع یگنهرف هسسوم 

 نارهت ینف عمتجم 
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 نیالنآ تخادرپ هلیسوب مان تبث ،هلحرم دنچ یط زا سپ ،رظن دروم هزوح و ناحتما خیرات باختنا زا سپ

 .تسا ریذپناکما یللملا نیب يرابتعا تراک طسوت

 ام طسوت نیالنآ تخادرپ و مان تبث :مود هلحرم

     هورـگ هـب ار تـخادرپ هـمادا دـ یناوت  یـم دیرادن یسرتسد یللملا نیب يرابتعا ياه تراک هب هکیتروص رد

  رـتفد ای )www.*****.ir( ********** یلصا هحفص هب یتسیاب روظنم نیدب دیراپسب **********

 :تسا ریز حرش هب تخادرپ ماجنا يارب ام زاین دروم تاعالطا .دیامن هعجارم ام يزکرم

 لفات تیاس درووسپ و مین رزوی 

 یلم دک 

 يدالیم هب لفات  نومزآ خیرات 

 نومزآ هزوح مان و رهش 

 هاگشناد مان ندرک دراو :موس هلحرم

 لـ یافورپ رد هاگشناد 4 دک ندرک دراو ناکما لفات  نومزآ زا لبق زور )یلحم تقو هب( بش 01 تعاس ات

 ي راـبتعا تراک هلیسوب رالد 81 غلبم لاسرا ره يازا هب نآ زا سپ .دراد دوجو تارمن ناگیار لاسرا يارب بلطواد

  رـه تسا راتخم ،دشاب هداد ار iBT لفات ناحتما رابکی زا شیب هک یبلطواد هک تسا رکذ هب مزال .دوش هداد دیاب

 .دنوش یمن لاسرا اه نومزآ ریاس تارمن و دنک لاسرا ار شا هجیتن ددنسپ یم دوخ هک ار ییاهنومزآ زا مادک

 نومزآ رد تکرش :مراهچ هلحرم

 طاـ یتحا ي ارـب دوش یم هیصوت یلو .دنک یم تیافک رادسکع ییاسانش تراک لفات نومزآ رد تکرش يارب

   سرتـسد لـباق ETS تی اـس رد  ناـتلیافورپ )View Orders( شخب رد هک دوخ مان تبث دیسر زا تنیرپ کی
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 .دیشاب هتشاد هارمه ،تسا

 TOEFL IBT نومزآ نامز رییغت و وغل 3-1-2

   تـخادرپ اـب یـ للملا نیـ ب ي راـبتعا ي اـهتراک زا هدافتسا اب و ETS لیافورپ قیرط زا نومزآ نامز رییغت

 هب مان تبث هنیزه فصن ،نومزآ وغل يارب .تسا رالد 06 نومزآ نامز رییغت همیرج نازیم .دریگ یم تروص همیرج

 .دراد دوجو نومزآ نامز رییغت ای و فذح ناکما نومزآ زا لبق زور هس ات .ددرگ یم درتسم درف

 GREنومزآ3-2 

 GRE-General نومزآ مان تبث هوحن 3-2-1

 تیاس رد امش مان تبث :لوا هلحرم

 ETS تی اـس يا رآ یـ ج شخب رد رد دوخ تاعالطا ندرک دراو اب ادتبا لارنج يا رآ یج مان تبث يارب

 رد لوا ي    وـنم زا هدافتـسا اـب سپـس .دـ ینک  داـجیا دوخ يارب لیافورپ کی ،http://www.ets.org/gre ینعی

 ياج هچنانچ( رظن دروم زکرم رد ار دوخ بسانم خیرات دیناوت یم لاح .دینزب ار Register(( دوخ يربراک طیحم

  زا سـپ . دـشاب  یـم   روـشک شزوـمآ شجنس نامزاس نارهت رد نومآ يرازگرب زکرم .دینک ادیپ )دشاب هتشاد یلاخ

 ياهتراک طسوت نیالنآ تخادرپ هلیسوب مان تبث ،هلحرم دنچ یط زا سپ ،رظن دروم هزوح و ناحتما خیرات باختنا

 .تسا ریذپناکما هریغ و  Visa،Masterلثم یللملا نیب يرابتعا

 ام طسوت نیالنآ تخادرپ و مان تبث :مود هلحرم

  هـنیزه نـ یالنآ تخادرپ و هداد ماجنا امش يارب تعرس و تقد لامک اب ار الاب دنیآرف تخادرپ يالپا هورگ

 و www.*****.ir سردآ هب ام تیاس بو هب دیناوت یم تخادرپ تاعالطا بسک يارب .دهد یم ماجنا ار مان تبث

 .دییامن هعجارم يزکرم رتفد هب يروضح تروص هب ای
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 اه هاگشناد هب GRE نومزآ هرمن لاسرا 3-2-2

   امـش بـسانم سی ورـس نـ یا ،دـ یرادن یسرتسد بسانم يرابتعا تراک هب دوخ هرمن لاسرا يارب هچنانچ

  دراو مرـف ر   د ار دوـخ رـظن دروـم هاگشناد یمقر 4 دک امتح امش تسا مزال سیورس نیا زا هدافتسا يارب .دشاب یم

  رـگا نیـ نچمه .دـ یبایب ETS تیاس رد ای و رظن دروم هاگشناد تیاس رد ار یمقر 4 دک نیا دیناوت یم امش .دینک

  هـطوبرم دلیف رد زین ار نامتراپد نآ هب طوبرم یمقر 4 دک ،دوش لاسرا یصاخ نامتراپد هب امش هرمن دیهاوخ یم

  دوـخ لیافورپ رد ار )هنیزه تخادرپ زا شیپ ات( هرمن لاسرا لحارم رابکی تسا رتهب روظنم نیا يارب .دییامن دراو

  زا دـیاب هرمن لاسرا هنیزه تخادرپ يارب  .دیوش نئمطم دصقم هاگشناد مان و یمقر 4 دک تحص زا ات دیهد ماجنا

  .درک هدافتسا یللملا نیب ياه تراک
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 :4 لصف طابترا يرارقرب هوحن و هاگشناد و داتسا يوجتسج 

 هاگشناد باختنا4-1 

 ي   هوـحن هـب مـ ی  راد دـصق هـلاقم نیا رد .تسا شریذپ تساوخرد دنور رد مهم ماگ کی هاگشناد باختنا

  هدـحتم تالاـ یا .میزادرپب تفرگ رظن رد باختنا رد دیاب هک یلصا ياه رایعم و اکیرمآ روشک رد اه هاگشناد باختنا

،5 هب بیرق نتشاد اب اکیرمآ     شزوـمآ فـلتخم حوطـس رد تالیصحت ناکما یلاع شزومآ هسسؤم و هاگشناد 008

 ی هاگـشناد  متـسیس هک تسا ییاهروشک زا اکیرمآ .تسا هدومن مهارف دوخ هعماج دارفا یمامت ًابیرقت يارب ار یلاع

 يرادربوگلا اهروشک زا يرایسب طسوت هزورما اکیرمآ یتاقیقحت ياه هاگشناد متسیس زا هکیروطب .دنراد يا هتفرشیپ

 .تسا هدش

 .درـ یگ ی ـ م ماـجنا یـ فلتخم ي  اـهرتماراپ ساـسا رب اکیرمآ یلاع شزومآ تاسسوم و اه هاگشناد يدنب هبتر

  هـب ناوت یم اه صخاش نیا  ٔ◌هلمج زا .دوش ماجنا دوجوم ياه صخاش یخرب تیفیک ساسارب دناوت یم اه يدنب هبتر

   و هاگـشناد هـب دورو نیـ بلطواد ،نای وجـشناد ،اه هیسروب ،دیتاسا و نیسردم هب طوبرم ياهدروآرب ،یبرجت ياهرامآ

  هـب نای وجـشناد دورو و شر یذـپ  ٔ◌   هوـحن ساـسا رـب هک دنتسه مه اه يدنب هبتر زا یخرب .درک هراشا رگید یخرب

 رد ي اـه  هاگـشناد يدنب هبتر هک دهد یم ناشن لنرک هاگشناد رد قیقحت کی هنومن روطب .دریگ یم تروص هاگشناد

 تایرشن دادعت NRC يدنب هبتر رد یلو تسوجشناد شریذپ متسیس ریثات تحت يرادانعم تروصب هدحتم تالایا

 .دنک یم نییعت ار اه هاگشناد  ٔ◌هبتر تالاقم و

 لـ یذ رد نانآ نیرتمهم هک دنهد یم ماجنا ار اکیرمآ ياه هاگشناد يدنب هبتر اکیرمآ رد يددعتم تاسسوم

 :دنا هدیدرگ دیق
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 http://www.usnews.com/rankings  

 http://www.webometrics.info/en 

 http://www.shanghairanking.com/ 

 http://www.qs.com/ 

 http://www.newsweek.com/high-schools/americas-top-high-schools- 5102  

 http://wenr.wes.org/ 80/6002 /wenr-august- 6002 -world-university-rankings/ 

 http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/ 

 http://rccse.whu.edu.cn/college/sjdxkyjzl.htm 

 http://www.leidenranking.com/ranking/ 5102  

   باـختنا ،دـنراد تی  باذـج امـش يارب يدح ات هک ار هاگشناد 03 ات 02 ،دوخ حطس نتفرگ رظن رد اب ادتبا

 حطس اب ناشحطس هک ار ییاه هاگشناد رثکا .)درک دیهاوخ شنیزگ ار يدادعت اه نآ نیب زا يدعب لحارم رد( دینک

 یی اـه  هـنیزگ( ینیمضت دروم 4 ات 3 نینچمه و ناتحطس زا رتالاب دروم 4 ات 3 ،دینک باختنا تسا گنهامه امش

 بلغا کیزیف ي هتشر رد زاتمم نایوجشناد ،لاثم يارب .دینک هفاضا ار )دنتسه امش حطس زا رت نییاپ اصخشم هک

 ...و زرگتار ،رتسچار ،كورب ینتس دننام ،ینیمضت ي هنیزگ دنچ و دننک یم شریذپ تساوخرد رترب هاگشناد 01 زا

 01  زا دروـم 4  اـت 3 بوخ نایوجشناد .دننک یم هفاضا ناشتسیل هب ،دشاب رظن دم يرتکد عطقم هک یتروص رد ار

  باـختنا ما ی  ـ س اـت مـهد ي   هـبتر اـب یی اـه  هاگـشناد نیب زا ار اه هنیزگ رگید ابلاغ و هدرک باختنا ار رترب هاگشناد

 :دیریگب رظن رد ار ریز ياهرایعم ،اه هاگشناد باختنا يارب .دننک یم

 :هاگشناد ي هبتر 4-1-1

 نالیصحتلا غراف حطس و هدکشناد ياضعا ،دشاب رتهب يراک ي همانرب هچره .تسا حضاو رایعم نیا تیمها

 .تسا رتهب هدکشناد نآ



 

03 

 

 امش راک اب طبترم یملع تایه 4-1-2

 يا  هـنیمز هچ رد تیلاعف هب لیام هک دیتسین نئمطم رگا .دوش یم هدرمش زیچان یهاگ هبنج نیا تیمها

 رد تـ ی لاعف رـب ینبم ار دوخ میمصت رگا اما دیزادنیب تمحز هب ار دوخ روتکاف نیا دروم رد تسین مزال ،دیشاب یم

 نـ ی ا رد داتـسا دنچ هاگشناد نیا رد هک دینک یسررب ،دیا هدرک داختا لاثم يارب داوم یلاگچ ياه هیرظن ي هنیمز

 اـ یآ  هـکنیا و )دـ ینکن باسح لاس 56 ات 06 زا رتالاب دارفا يور( تسا ردقچ ناداتسا نیا نس ،دننک یم راک هنیمز

  داتـسا 5-3  رـگا( داتسا 2 لقادح هک دینک لصاح نانیمطا .ریخ ای دننک یم لوبق ار دیدج نایوجشناد ،دارفا نیا

 .دنراد روضح اجنآ امش يارب هوقلاب یملع نارواشم ناونع هب )رتهب هچ دشاب

 :یلام تیامح 4-1-3

 دینک یسررب دیاب ،دشاب دایز تسا نکمم اه هاگشناد زا یضعب رد یگدنز و شزومآ ي هنیزه هک ییاجنآ زا

 ی لاـم تـ یامح  رـگید ي اـه لکش ای RA یشهوژپ نواعم ،TA سیردت لکش هب یلیصحت ي هنیزه کمک ایآ هک

   لوـط ماـمت رد ا      ـ ت دوـش تـساوخرد امـش زا تـسا نـکمم اـه هاگشناد زا یضعب رد .ریخ ای درک دیهاوخ تفایرد

 تمس ،)دنراد یبرجت ناداتسا هب تبسن يرتمک ي هجدوب هکنآ تلع هب( يرظن ياه داتسا یضعب يارب ،ناتلیصحت

TA تالیصحت نایوجشناد ای هدکشناد یشنم زا عوضوم نیا دروم رد دیناوت یم امش .دینک سیردت و دیشاب هتشاد 

  عاوـنا"  تالاـقم ي  رـس هـب  اـکیرمآ ياه هاگشناد رد یلام کمک و دناف طیارش زا عالطا يارب .دینک لاوئس یلیمکت

 ،کـ یزیف ي اـه نآـ متراپد زا یخرب .دییامن هعجارم "اکیرمآ ياه هاگشناد زا نآ تفایرد طیارش و  یلام هنیزه کمک

 دیاب امش هچنآ مامت .دنروآ یم لمع هب دوخ نایوجشناد زا یلماک یلام تیامح یسانش تسیز و یسدنهم ،یضایر

 شری   ذـپ تـساوخرد مرـف رد هک دشاب یم )دنمان یم ار نآ هچنآ ره ای( یلام ياه شرازگ مرف ندرک رپ دیهد ماجنا

 .تسا هدش هدناجنگ نات

  رـت تخس یمک عوضوم ،دیشاب یم یعامتجا مولع ای یناسنا مولع ياه هتشر رد شریذپ یضاقتم امش رگا

  تاـعالطا ي  ارـب .دراد دوـجو TA  دـننام ییاه نآونع تحت بلغا ،یلام کمک تفایرد لامتحا نانچمه یلو تسا
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 .دینک لاوئس ناترظن دروم هورگ یشنم زا ای و هدرک یسررب ار نامتراپد نآ تیاس بو دیناوت یم رتشیب

 :اوه و بآ و ییایفارغج ناکم 4-1-4

 .دـ یبای  یـم  رد اـعطق دیدرک ناکم لقن اکیرما هب یتقو ار نآ تیمها هک تسا یمهم تدش هب روتکاف نیا

 ي اـه  تـلایا :دراد تـ ی عقاو اـمومع دیآ یم همادا رد هچنآ اما تسا یصخش الماک یعوضوم ییایفارغج ناکم حیجرت

 هناتسود بلغا یبونج ياه تلایا .دنتسه رت هدننک لسک بلغا و رت روحم هداوناخ ،رت یتنس ،رت راک هظفاحم ینایم

  طـقف( منک ادیپ انوزیرآ ای سازگت رد هاگشناد باختنا يارب یلوقعم ي هزیگنا مناوت یمن اصخش نم یلو دنتسه رت

 ی قرـش و یـ برغ تالایا ،تالایا نیرت بوبحم .)...دینک رکف ناتسبات يامرگ رد نابایخ ياه شرفگنس ندش بوذ هب

 ییالاب عونت یگنهرف رظن زا تالایا نیا ....و تاکیتکناک ،یسرجوین ،تسوچاسام ،كرویوین ،اینرفیلاک ینعی .دنتسه

 ،دن وـش  یـم  تـفای     اـجنآ رد رـتمک طـسوتم حطـس ي اـه یی اـکیرما و دنتسه هدرک لیصحت بلغا نآ مدرم ،دنراد

 نآ رد هاگ ـ شناد هـک ي رهـش دروم رد نینچمه .دنراد زین يرگید رایسب يایازم و تسا رتشیب یگنهرف ياه هبذاج

 رد  رـگید یخرب ای دنا هدش عقاو دابآ اجکان رد یکچوک ياهرهش رد اه هاگشناد زا یضعب .دیشیدنیب تسا هدش عقاو

       ،مادـک رـه باـختنا و دـنراد ار دوـخ صاـخ بـ یاعم و ایازم اه نیا يود ره هک ؛گرزب ياهرهش لخاد ای یکیدزن

 ی ـ سررب ار ناـکم نآ ي  اوـه و بآ اـمتح ،نآ رب هوالع .ددرگ یمرب یصخش تاحیجرت هب رتشیب هک تسا یعوضوم

 .دینک بسک تاعالطا نیالنآ دیناوت یم یتحار هب ،اکیرما گرزب ياهرهش رد لاس زا هام ره يامد دروم رد .دینک

 :یصخش تاظحالم 4-1-5

 نیـ ب اـ یآ و هن ای دنک یم لیصحت هاگشناد نیا رد ناتناتسود زا یسک دینک یسررب دیشاب لیام امش دیاش

 . ...و ریخ ای دراد دوجو يراکمه یعون ،یسررب تحت هاگشناد نیا هاگشیامزآ اب امش هاگشیامزآ

 اه هاگشناد ییاهن تسیل نییعت 4-1-6

  و هاگـشناد 01 ات 5 ،دیتسه يزاتمم يوجشناد هک یتروص رد ؟مینک يالپا هاگشناد دنچ يارب تیاهن رد
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 انعم یب هاگشناد 51 زا شیب باختنا .دینک باختنا ار هاگشناد 51 ات 8 ،دیوش یم بوسحم یطسوتم يوجشناد رگا

    رارـقرب طاـبترا روـظنم( دـ ینک شری ذـپ تساوخرد اه هاگشناد نآ کت کت زا هک دوب دیهاوخن رداق امش اریز تسا

   طـقف هـک ی ـ صاخ كرادـم ندرک هدامآ ،دوخ تیعضو و لاح حرش میظنت ،هدکشناد نآ دارفا و اه یشنم اب ندرک

      زا دـعب هـب ار رـظن دروـم هاگـشناد ییاهن باختنا تسا نکمم .)تسا هریغ و دننک یم تساوخرد اه هاگشناد یضعب

  هـب شی  ـ پ زا ار دوـخ شـناد حطس دناوت یم یصخش ره بلغا هک یلاح رد ؛دینک لوکوم ناتتارمن زا نتفای عالطا

   تاـمازلا و اـه   مرـف ندرـک رپ ،دشاب یم ییاهن میمصت ذاختا ریگرد ناتنهذ هک یمادام دنچره .دنزب نیمخت یبوخ

 .دیشاب هتشاد هجوت تیفیک هب افطل ،تسا هدننک تحاران و ریگ تقو اعقاو شریذپ تساوخرد

 دیتاسا اب طابترا يرارقرب هوحن4-2 

   رارـقرب طاـبترا هدکشناد اب یلیمکت تالیصحت تساوخرد مرف ندرک رپ زا شیپ هک تسا دیفم یلک روطب

  نآ رـگا ؛دـ یهد  یـم  تـساوخرد  ،هاگـشیامزآ ود ای کی رد نآ ییاناوت ربانب يا همانرب کی هب هک ینامز هژیوب ؛دینک

   هدکـشناد نآ هـب هنیزه و نامز نداد صاصتخا هب یلیامت امش الامتحا ،دننکن لوبق دیدج يوجشناد اه هاگشیامزآ

  رارـقرب طابترا هدکشناد اب زاب ،دیوش یمن مه صاخ هاگشیامزآ کی هب دودحم رگا یتح مینک یم هیصوت .دیشاب یمن

 هب توعد يارب ،دیراذگب ياج هب یبوخ ریثأت ،داتسا کی اب ینفلت ي هملاکم ای لیمیا قیرط زا هک یتروص رد .دینک

 .تشاد دیهاوخ يرتشیب سناش یلام تیامح تفایرد یتح و شریذپ تفایرد ،هبحاصم

 ؟مریگب سامت دیاب یسک هچ اب 4-2-1

 ار هقالع دروم ي هدکشناد دنچ مینک یم هیصوت ایوق ام و دنهد یم تساوخرد همانرب نیدنچ هب دارفا رثکا

 دیهاوخ يرتشیب سناش راک نیا اب .دینک ییاسانش هاگشناد ره رد ،دراد دوجو اه نآ هب نداد تساوخرد ناکما هک

  هـسوسو نـ ی ا رـبارب رد !دـ ینزب لیمیا نانآ یمامت هب هک تسین يزاین .دیشاب سامت رد يرتشیب دیتاسا اب ات تشاد

  اـه نآ   ؛دنتـسه شوهاـب دی تاـسا .دـ ی نک لاـسرا ی   هوـبنا دادـعت هـب ار نآ و دیسیونب لیمیا کی هک دینک تمواقم
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 دننک یم وگتفگ رگیدکی اب اه نآ ،هوالعب .هن ای دیا هدرک رکف مایپ نیا نتشون يارب ایآ هک دنهد صیخشت دنناوت یم

 لاح رد اهنت امش هک دنبای یمرد ،دننک تفایرد وجشناد کی فرط زا ار دحاو ي همان کی یگمه هک یتروص رد و

  اـب ثحب يارب یعوضوم هک یتروص رد اهنت عقاو رد هک تسا نیا ام هیصوت .دیتسه نامتراپد لک تقو ندرک فلت

      هـجوت نوناـک اـب هـطبار رد امـش نیـ شیپ ی تاـقی  قحت براـجت رـگا .دـ ی  نک رارـقرب ساـمت  اـه نآ اب ،دیراد دیتاسا

 ي   هـبرجت رـگا .دی  ـ شاب هتـشاد ناـشراک دروم رد یملع ییوگتفگ دیشاب رداق تسیاب یم ،تساه نآ ياه هاگشیامزآ

  حرـطم ي  روـط ار دوـخ لـ یالد  تـسیاب یم ،دیتسه قاتشم ناشیاه هاگشیامزآ رد راک يارب اعقاو اما دیراد يرتمک

 ي ارـب  رـگید یـ لی الد اـما دینک راک ناشیا ياه هعومجمریز رد هک دیرادن دصق رگا .دوش ساسحا رما نیا هک دینک

  راـب کی ای ،دنراد يراکمه امش یلیمکت تالیصحت دیتاسا ای نارواشم زا یکی اب ناشیا دیاش( دیراد اه نآ اب طابترا

 و دی تـسه ی ـ سک هـچ هک دینک يروآدای اه نآ هب دیناوتب تسیاب یم ،)...ای ،دیا هدرک تاقالم اه نآ اب یسنارفنک رد

 X  هاگـشناد یـ لیمکت تالیـ صحت ي  هـمانرب ي  ارـب نـم" هکنیا زا رتارف يزیچ رگا .دیا هدرک رارقرب طابترا هنوگچ

 .دیسیونن يا همان ،دیرادن "مریگب شریذپ هک ملیام اعقاو و مهد یم تساوخرد

 ؟میوگب هچ دیاب 4-2-2

   طاـبترا دوـخ ي  هدـنیآ یـ لیمکت تالیصحت ي همانرب اب هطبار رد يداتسا اب دیتفرگ میمصت هک یماگنه

   هـک تـسا تیمها زئاح اما دیشکب تقشم همان هزیگنا کی نتم ي هزادنا هب نآ يارب هک تسین يزاین ،دینک رارقرب

 :دینک لابند ار ریز ياه لمعلاروتسد مینک یم داهنشیپ .دیراذگب ياجب یبوخ ي هیلوا ریثأت

 امـش .دـننک  یـم تفایرد لیمیا يدایز دادعت و دنراد يدایز ياه هلغشم دیتاسا .دیسیونب رصتخم و حضاو   

    .دـنهد خـساپ نآ هـب تصرف نیلوا رد و دنوش هجوتم ،دنناوخب ار امش ماغیپ دنناوتب اه نآ هک دیهاوخ یم

 .دینک مک ،هاتوک فارگاراپ دنچ دح ات ار دوخ ي هیلوا ماغیپ سپ

 تـفایرد لـ یمیا يداـ یز رای ـ سب دادـعت دیتاسا ،میدرک هراشا الاب رد هک روطنامه .دینک یفرعم ار ناتدوخ  

 ،دـ ی ا هدرـک لاسرا لیمیا اه نآ يارب هکنیا لیلد و امش تیوه هجوتم هک دینک لصاح نانیمطا .دننک یم
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 اه نآ یلیمکت تالیصحت ي همانرب يارب تساوخرد لاح رد هک دینک نایب ماغیپ يادتبا نامه رد .دنا هدش

  هـک ی   ناراـکمه ،دـنراد روـضح  ناـشیا ي اـه سالک رد هک سناسیل نایوجشناد زا ار امش رما نیا .دیتسه

 يرایسب و دنا هدرک دروخرب هاگشیامزآ تیاس اب یقافتا روطب هک یفداصت ياه هبیرغ ،دنراد یفرعم ياضاقت

 .دنک یم زیامتم ،دننک لاسرا يا هتساوخان ياه لیمیا تسا نکمم هک رگید دارفا

 لـ ی   ام رـگا .دـهد خـساپ امش هب ات دیهدب یلیلد دوخ ي هوقلاب رواشم هب دیهاوخ یم امش .دیسرپب لاوئس 

 ي ارـب ی لاـخ تـ یفرظ اـ یآ دیـ سرپب و دیهد عالطا ناشیا هب ،دیدنویپب اه نآ ياه هاگشیامزآ هب هک دیتسه

   تاـکن ،شهوژـپ د  روـم رد هـک دی  قاتـشم رـگا .رـ یخ اـ ی دنراد دیدج يارتکد ای سناسیل قوف نایوجشناد

  دـننام ی ـ تالمج( داد خـساپ هلمج دنچ رد اه نآ هب ناوتب هک دیسرپب یقیقد تالاوئس ،دیزومایب يرتشیب

  شهوژـپ دروم رد دیناوت یم" لثم یتالمج هن و ؟...ناتریخا تالاقم بلغا رد ارچ دیهد حیضوت دوش یم"

 هک دیریگب سامت دیتاسا اب یتروص رد اهنت ،میدرک هیصوت الاب رد هک روطنامه )؟دیهد حیضوت رتشیب دوخ

 .دیشاب هتشاد نتفگ يارب یبلطم

 هـک دینک يراک ؛دننکب نات قح رد یفطل هک دیهاوخ یم صاخشا نیا زا امش .دیشاب هدامآ و سرتسد رد  

  ،دـنهد یم حیجرت لیمیا هب ار ینفلت سامت اه نآ هک یتروص رد .دوش ناسآ ناشیارب امش هب ندرک کمک

  دـنراد لـ یامت هک یتروص رد نینچمه و دینک يریگیپ نفلت قیرط زا ار هملاکم هک تسا یبوخ داهنشیپ

  )...و تارـمن زـ ی  ر ،هـموزر( ناـتدوخ دروم رد يرت هفاضا تاعالطا ،دننادب رتشیب امش ي هنیشیپ دروم رد

 .دینک لاسرا ناشیارب

 راتـشون ي هوحن نارگن رگا .دیزیهرپب اه کلکش و يراصتخا ياه تمالع زا .دیزادرپب یبای طلغ هب !شیاریو  

 امش ،لک رد .دنک هعلاطم ،دینک لاسرا هکنیا زا لبق ار امش ماغیپ ات دیهاوخب تسود کی زا ،دیتسه دوخ

  باـنتجا شحاف ياهاطخ زا دینک یعس نیاربانب ،دیوش هتخانش رکفتم و شوهاب يدرف ناونعب هک دیلیام

 .دینک شالت نآ يارب دیاب لاحنیا اب اما تسین یمسر ،تساوخرد ي هلاقم ي هزادنا هب نتم نیا .دینک



 

53 

 

 

 :5 لصف اه هاگشناد رد یسررب يارب هدنورپ لیمکت 

     يارـب كرادـم يرـس کـی دیاب دیوش دیدناک اکیرما ياه هاکشناد رد یضاقتم کی ناونع هب هک نیا يارب

  هـک ی  کرادـم زا كرتـشم يری  وـصت هـئارا و ي  دـنب عـمج .    ددرـگ لاـسرا دـصقم هاگـشناد هب امش ییاناوت یبایزرا

    زاـین دروـم كرادـم رب يرورم همادا رد اما .تسا تخس رایسب دنهاوخیم شریذپ نداد يارب فلتخم ياه هاگشناد

 .تسا هدش هدروا ریز رد امش یبایزرا يارب

 زاین دروم كرادم5-1 

 Statement of purpose(SOP) ای همان هزیگنا 5-1-1

 یفرعم شریذپ ي هتیمک هب ار یضاقتم هک تسا تساوخرد مرف ياه شخب نیرت مهم زا یکی همان هزیگنا

  هدـنیآ رد ي و فادـها و ي ا هـفرح قـ یالع ،یضاقتم ینونک یلغش ریسم زا يا هصالخ نینچمه نتم نیا .دنک یم

 درک دیهاوخ حیرشت امش تمسق نیا رد .دوب دهاوخ امش هدنورپ شخب نیرت تخس الامتحا شخب نی .دهد یم هئارا

 همادا صوصخب هتشر و هاگشناد نیا رد هک دیدنمقالع ارچ ،دیراد يراک و یملع هنیشیپ هچ ،دیتسه یسک هچ هک

 هتیمک دیهاوخ یم المع امش رگید نایب هب.تسیچ لیصحت زا دعب هدنیآ هراب رد ناتفده و هاگدید و ،دیهد لیصحت

 ی  نـشور هـب دیاب امش هتشون .دنهدب حیجرت رگید نایضاقتم زا یلیخ هب ار امش هک دینک عناق و بیغرت ار شریذپ

 و ،دـ یروای  ب تـسد هـب دیهاوخیم يزیچ هچ ،تسیچ امش هزیگنا ،دینکیم اضاقت يا هتشر هچ يارب هک دهد حیضوت

      هـمان هزـیگنا رد مـهم تاـکن هـلمج زا .دیـ شاب رمث رمثم نآ یملع طیحم و دصقم هاگشناد يارب دیناوتیم هنوگچ
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 :درک هراشا ریز دراوم هب ناوت یم

 SOP لـ ی الد لـثم یتالاوس خساپ دناوتب نآ هعلاطم زا سپ هدنناوخ هک دوش هتشون يروط دیاب 

 ي اـه  هـنی  مز ،رـظن دروـم هرود رد  هدـنیآ تیقفوم و امش هتشذگ نیب طابترا ،امش لیصحت همادا

  امـش ي اـه  هـمانرب و فادها و ،هاگشناد نآ و هتشر نآ باختنا لیالد ،امش هقالع دروم یتاقیقحت

 .دشاب هدرک ادیپ ار لیصحت مامتا زا دعب

 ي  وجـشناد ار دوـخ  هـکنی ا ًالثـم .دشاب كردم و لیلد هئارا اب دیاب یفیصوت ره .دینکن ییوگ یلک 

 ،دیدیـ سر  هـجیتن نـ ی ا هـب و دـ ینک یـ م رکف روطنیا ارچ هکنیا رکذ نودب ،دینادب یقفوم و بوخ

 .دنک لیدبت دب SOP کی هب ار امش SOP دناوت یم

 دینکن يرادرب یپک. 

 ًالک .دینک يراددوخ اه نآ يارب هیجوت و لیلد ندروآ زا و دینکن هراشا دوخ هموزر فعض طاقن هب 

    ناـشن رـت گـنررپ ار دوخ توق طاقن تسا رتهب .دیراذگب رانک ار دراد یفنم راب هک ياه لمج ره

 .دشابن زیمآ قارغا هک يدح رد هتبلا دیهد

 SOP رد دیابن .دیریگن یکی هموزر اب ار SOP اب .دینک تسرهف ار ناتیاه تیقفوم و قباوس همه 

 .تسا مزال SOP رد اه نآ نیب زا بوخ دروم ود ای کی نداد طسب لاح نیا

 ردSOP هناتـسود ،یـ می   ت راـک هـب هـقالع لثم دوخ تیصخش یملع ریغ داعبا هب هاتوک روط هب  

  هراـشا مه هریغ و یسانش هفیظو ،تیلوئسم ساسحا ،تالکشم اب ییورایور رد امش هویش ،ندوب

  دوـخ یتیصخش ياه یگژیو یملع ياه ییاناوت رب هوالع امش ات تسا یتصرف SOP نوچ ،دینک

 .دیهد ناشن مه ار

 يارب )يرورض اموزل هن هتبلا و( يداهنشیپ راتخاس کی SOP هـب ادـتبا هـک تـسا لکش نیا هب     

   و قباوـس و ناـت   هتـشر هـب ي دـنم  هـقالع لـ ی    الد ،دوـخ هتـشذگ زا و هـتخادرپ ناـتدوخ یفرعم
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  ناـت لـ ی الد و دوـخ ی لغـش و یلیصحت فادها سپس ،دییوگ یم یلغش و یهاگشناد ياه تیقفوم

 ناترظن دروم هاگشناد باختنا لیالد هب رخآ رد و ،دیهد یم رارق ثحب دروم ار لیصحت همادا يارب

  رد ناـت  هـقالع د روـم )Research Interests( ی تاـقیقحت ياه هنیمز هب دیناوت یم .دیزادرپ یم

 .دیریگب رظن رد نآ يارب ادج یشخب ای و دیزادرپب یهاگشناد قباوس شخب

 Letter of recommendation همان هیصوت 5-1-2

  اـحی  جرت طـسوت هـک تسا ینتم همان هیصوت .تسا همان هیصوت ،تساوخرد ياه تمسق نیرت مهم زا یکی

  هـک ي داتـسا اـ ی و امنهار داتسا دناوت یم درف نیا .تسا هدش اضما و هتشون دسانش یم یبوخ هب ار امش هک يدرف

 .دشاب ،تسا هدرک سیردت امش هب ،نات یتساوخرد ي هتشر اب طبترم یسرد

 ي اـه  تراـهم ای رامآ ،رتویپماک لاثم يارب( دیفم ياه تراهم ،یفنم و تبثم طاقن زا یتسیل دیاب همان نیا

  دروـم رد یتاعالطا و دنک مهارف وجشناد )یبلطواد راک ،اه هورگ ،يراک هبرجت ،همانرب قوف( طبترم براجت ،)يدرف

 ي  هـمان هیـ صوت کی .دروآ نهذ رد دیدناک صخش زا یعقاو يریوصت دناوتب هدنناوخ نآ ددم هب هک دهد هئارا درف

 نیـ مه هب .دشاب یم زین نامز لوط رد وجشناد ياه تیقفوم و اه تفرشیپ هب عجار یتاعالطا يواح نینچمه بوخ

  هـک دی  ـ شاب هتـشاد هـجوت  .دـسانشب یبوخ هب ار امش هک دیبایب ار يداتسا ،نات همان نتشون يارب تسا مزال ،لیلد

  هـتی مک هـک دـ ی نکن شوـمارف . دـسانشی م بوـخ یـ لیخ ار امش هدننک هیصوت درف هک دهدب ناشن دیاب همان هیصوت

   بـسانم هتـشر/هاگشناد نـ یا يارب امش ارچ هک دنادب دهاوخیم اصوصخم )Admission Committee(شریذپ

  دـیاب  هـمان هیصوت رد هک یمهم تاکن هلمج زا .تسا مهم ارتکد كردم نایضاقتم يارب اصوصخم هتکن نیا .دیتسه

 :تسا ریز حرش هب تشاد رظن رد

 ی   ـ تحار هـب دـنناوخب ار هـمان نیا تسا رارق هک ییاهداتسا .دینکن یپک انیع ار هدامآ هنومن زگره 

  اـه  هـمان نیا زا يدایز دادعت اب هشیمه اه نآ .دیا هتشونن امش ار نتم نیا هک دش دنهاوخ هجوتم

 .دنراد راک و رس
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 کـ ی زا  رتـشی ب الوـمعم  هـمان هیـ صوت .تسا نآ نتشون ینالوط ،همان هیصوت نتشون رد هابتشا کی 

 .تسین هحفص

 هقباـس داتسا هچ ره .دوش یم هتفرگ هاگشناد ناداتسا زا الومعم شریذپ نتفرگ يارب همان هیصوت  

    اـهنت هـک تـسا يداتسا زا رتهب امنهار داتسا الثم ،تسا رتهب دشاب هتشاد امش اب يرتشیب يراک

 .دیا هتشاد سرد وا اب راب کی

 رظن زا و ،تالیصحت حطس رظن زا ،یملع هبتر رظن زا هک يدارفا دینک یعس دوخ ناداتسا نیب زا 

     ،دـش هراـشا البـق هـک روط نامه اما ،دینک باختنا ار دنراد يرتهب تیعضو هاگشناد رد تیعقوم

 .تشون دهاوخ امش يارب یبوخ همان هیصوت داتسا هک دیوش نئمطم

 روهـشم يداتسا زا طسوتم همان هیصوت کی زا رتهب رایسب ،روهشمریغ يداتسا زا بوخ همان هیصوت  

 .تسا

 هـب ار هنیزگ نیا اما ،دیریگب همان هیصوت زین هاگشناد زا جراخ يدارفا زا دیناوت یم صاخ دراوم رد  

    تـساوخرد دنـشاب هدـش هتخانش یملع رظن زا هک يدارفا زا و دیریگب رظن رد رخآ هنیزگ ناونع

 .دینک همان هیصوت

 Transcript تارمنزیر 5-1-3

  تـسیاب ی ـ م تـسا یـ سراف هب همانراک لصا رگا .تسا مزال یلیصخت هجرد نیرخآ تارمنزیر زا یمسر هخسن

    زوـنه ناـش هـمانراک ای و دنتسه لیصحت رخآ لاس رد هک ینایوجشناد يارب .دییامن هئارا مه ار نآ یمسر همجرت

 زا یهاوگ اب هارمه هک همانراک یمسر ریغ هخسن نداتسرف الامتحا نتفرگ شریذپ یتامدقم لحارم يارب هدشن دازآ

 شری  ذـپ ذـخا تروص رد و .دنکیم تیافک دشاب همانراک تاجردنم تحص رب ینتبم هک شزومآ ای هدکشناد سییر

 .ددرگ هئارا كرادم نیا یلصا همجرت تسیابیم
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 هموزر 5-1-4

 یـ کی اب دیراد لیامت هک یتروص رد – روشک زا جراخ رد لیصحت همادا يارب یملع هموزر نتشون شزومآ

 ای و دینک هبتاکم يرتکد اسپ ای و يرتکد ،دشرا یسانشراک عطقم رد لیصحت همادا يارب روشک زا جراخ دیتاسا زا

  هدرـک هیهت یبسانم یملع هموزر یتسیاب زیچ ره زا لبق ،دییامن يالپا جراخ رد لیصحت ياه تصرف زا یکی يارب

  .دیشاب

   بـسانم هـموزر شیاریو و تسین هزور کی راک ،یملع هموزر کی نتشون هک دینادب یتسیاب هطبار نیا رد

  هـک يدارفا زا يرایسب .درب دهاوخ نامز امش زا تقو هراپ روطب هتفه کی دودح رد ،روشک زا جراخ رد يالپا يارب

 ی تـسی اب بـسانم یملع همزور کی نتشون يارب هک دننک یم روصت ،دنراد ار روشک زا جراخ رد لیصحت همادا دصق

   هـموزر ياه هنومن نیرتابیز لابند هب زاین نیا هب خساپ يارب و دنهد هئارا يزتناف و صاخ یکیفارگ لیاتسا و تنوف

 ي   ا هـموزر تعرـس هـب دوخ هب طوبرم بلاطم ینیزگیاج اب ات دننک یم شالت و دندرگ یم ،دنا هدید لاح هب ات هک

 ،ی تاـعلاطم تصرف کی رد شریذپ ذخا .تسین نیا یملع هموزر کی ندوب بوخ تیعقاو هک یلاح رد ،دننک هیهت

 هدش شالت هتشون نیا رد هک تسا یملع هموزر شراگن رد يرنه نتشاد دنمزاین ،دشرا سروب ای و يرتکد سروب

   هتـسجرب دراوـم .دیریگب رظن رد دوخ یبایزرا يارب ار ینامز ،همورز نتشون زا شیپ .دیبای تسد رنه نیا هب امش ات

 امش ياه ییاناوت و تاعالطا ياوتحم یتسیاب هموزر ره رد .دینک صخشم ار براجت و اه ییاناوت ،یتراهم ،یلیصحت

 :درک هراشا ریز هب ناوت یم دراوم نیا هلمج زا .دشاب

 یصخش تاعالطا

 دینک يراددوخ راعتسم مان ندرب راک هب زا. 

 دینک هدافتسا یمئاد سامت تاعالطا زا. 

 دشاب يا هفرح امش لیمیا سردآ دینک یعس. 
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 هصالخ ای فده

  رگناـشن دیاب فده .دنکیم نایامن ار یصاخ هطقن هب ندیسر يارب امش ینهذ همانرب زا ییامش ،امش فده

 .تسا صاخ یهاگیاج زارحا يارب تدم دنلب و تدم نایم يزیر همانرب نتشاد و تفرشیپ هب امش هقالع

 :تالیصحت

  .دنوش جرد اهتراهم ریاس زا شیپ دیاب تالیصحت نازیم و عون ،یلیصحت هموزر رد

 ددرگ جرد دیاب یلیصحت كردم نیرخآ ،ادتبا. 

 رـکذ دـیاب لیـصحت زا تغارف لاس و هاگشناد ،هتشر ،)... و دشرا یسانشراک ،یسانشراک( كردم    

 .دنوش

 ددرگ رکذ دیاب لدعم. 

 هدش رشتنم دراوم ریاس و تالاقم

 .دندرگ یم رکذ هدش رشتنم دراوم ریاس و هدش فیلات ياهباتک ،یسنارفنک ای یلانروژ تالاقم شخب نیا رد

 یتاقیقحت و یملع قیالع

  .دنوش رکذ لیصحت نارود لوط رد یملع و یقیقحت قیالع و اه هنیمز دیاب

 یتاقیقحت و یملع قباوس

   هدـنهد ناـشن دناوت یم و تسا رادروخرب یناوارف تیمها زا دنرادن هلاقم هک ینایوجشناد دروم رد دنب نیا

 .دشاب تاقیقحت ماجنا رد اه نآ ییاناوت

 يراک قباوس
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 .دوش رکذ ادتبا رد ،يراک هقباس نیرخآ هک دندرگ رکذ یتروص هب دیاب زین يراک قباوس

 -ددرگ رکذ دیاب نامزاس مان و يراک ناونع. 

 -دوش رکذ دیاب راک هب لاغتشا خیرات. 

 تاراختفا و زیاوج

   شـخب نـیا رد دیاب،دیا هدش ... و راختفا ياه حول ای و زیاوج یقیقحت ای یلیصحت لئاسم هنیمز رد هچنانچ

 .دندرگ رکذ

 دراوم ریاس

 دندرگ رکذ دیاب نابز تارمن. 

 دنوش نایب تیولوا بسح رب دیاب یملع و يرتویپماک ياه تراهم. 

 دنوش رکذ هموزر نایاپ رد دنناوت یم زین اه يدنمقالع و اه یمرگرس. 

 سامت تاعالطا و ناونع هارمه هب ار دوخ دیتاسا زا نت هس مان دیناوت یم ،هموزر عجارم شخب رد 

 .دینک رکذ )لیمیا احیجرت(

 تاکن ریاس

 زا ناـکما تروـص رد .،دـ ینک یسررب پیات و رمارگ ظاحل زا ار نآ و دیناوخب تقد اب ار دوخ نتم   

 نی رتکچوـک .دـ یامن یـ سررب یموهفم و یئالما رظن زا ار امش هموزر هک دیهاوخب يرگید صخش

 .دوش هموزر ندش شزرا یب بجوم تسا نکمم هابتشا

 تیمها تهج تاملک نتشون جک ای و ندرک گنررپ ياج هب .دییامن صخشم ار رت مهم تاعالطا 

 ي ارـب * تمالع ای و همویگ زا ای و دیهد شیازفا ار اه ملق هزادنا یلامجا یسررب رد اه نآ هب نداد



 

24 

 

 .دیربب هرهب هموزر رد يدیلک تاکن هب نداد تیمها

 دـ ینک ی عـس و دـ ی   نکن هدافتـسا دوـخ هـموزر رد “نم“ لثم یساکعنا و یصخش رئامض زا زگره 

 .دینک هاتوک اردوخ تالمج

 تورـث و لام ،جاودزا تیعضو ،بهذم و هدیقع لثم یصوصخ و یصخش تاعالطا دروم رد زگره  

 ی خوـش زا نینچمه .دینکن حرطم زین ار دوخ یصخش تارظن یتح ای دینکن رکذ ار يدروم دوخ

 .دینک زیهرپ لذتبم تاملک ندربراکب و حازم و

 دوـخ هـب هک تسا يدج يرطخ هشیمه ،اه ییاناوت دروم رد هغلابم و ییوگ فازگ و نتفگ غورد   

 .ددرگ یم زاب امش

 تـسد و رـکف اـب ار هموزر دینک یعس.دشاب امش رکف هدننک سکعنم هک دینک تسرد يا هموزر    

 ي ا هـفرح يدوز هب و تسا مهم رایسب دیسیونب ًاصخش ار نات هموزر نیلوا رگا .دیسیونب ناتدوخ

 .دش دیهاوخ مه

 رـه هک دیشاب هتشاد دای هب و دینک فذح دوخ هموزر زا ار تبثم ریغ نایب اب و یفنم تاکن مامت  

 .دوب دیهاوخ رت قفوم ،دینک هضرع ار دوخ دروم رد تبثم تاکن و اه ییاناوت رتشیب هچ

 شیریذپ هنیزه تخادرپ5-2 

    دوـش رـضاح هاگـشناد ات دینک زیراو هاگشناد باسح هب دیاب هک ،هیلوا مان تبث هنیزه ینعی یف نشکیلپا

      يارـب .دـهد رارـق یباـیزرا دروـم و لوبق هاگشناد رد یلیصحت همادا يارب دیدناک ناونع هب ار امش یلاسرا كرادم

 هنیزه ،تخادرپ شخب هب دورو اب تبث و دش یضاقتم طسوت دوش هتخاس تناکا دراو دیاب ادتبا ،هنیزه نیا تخادرپ

   طـسوت اـهنت هنیزه نیا هک هتشاد هجوت دیاب .درک تخادرپ دشاب توافتم دناوت یم هاگشناد هب هتسب هک نیشکیلپا

  .تسا تخادرپ لباق یللملا نیب يرابتعا ياهتراک
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 كرادم لاسرا5-3 

 زایندروم كرادم ،هاگشناد طسوت هدش نییعت ياه نآمز هب هجوت اب دیاب ،نیشکیلپا هنیزه تخادرپ زا سپ

  كرادـم لاسرا هنیزه .ددرگ لاسرا هطوبرم هاگشناد هب ،هاگشناد رد لیصحت همادا ياضاقتم ناونع هب یسررب يارب

  .تسا يالپا لجارم ياه شخب نیرت رب هنیزه زا یکی
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 :6 لصف راظتنا 

  نآ ناـمز نونکا ،كرادم لاسرا ات نابز هعلاطم يارب زاغا نامز زا هام هن زا شیب تیلاعف هرود کی زا سپ

     .ددرـگ لاـسرا امـش يارـب هطوبرم ياه هاگشناد فرط زا یلاسرا كرادم یسررب جیاتن ات دنیامب رظتنم هک هدیسر

  هـب امش ياضاقت ،دینک یم تخادرپ اکیرمآ ياه هاگشناد هب ار یتساوخرد هجو و هداد هئارا ار دوخ تساوخرد یتقو

 ، اـه  تـشونور ،اه همان هیصوت دننام ،هدش دییات كرادم یمامت هک یماگنه .دوش یم يرادهگن و تبث یمسر تروص

 شری  ذـپ ناـمتراپد تسد هب ،طبترم كرادم یمامت و )یلیصحت تایبرجت ي هصالخ( هموزر ،)SOP( همان هزیگنا

 ي هتیمک .دوش یم هداتسرف هطوبرم نامتراپد هب یسررب يارب و هدش هدامآ امش ي هدنورپ ،دسر یم اکیرمآ هاگشناد

 دـ یا هدرک شریذپ تساوخرد نآ زا هک یهاگشناد نآ رد رظن دروم نامتراپد ِنابصنم بحاص و ناداتسا زا یسررب

   دـهاوخ ذـخا امش شریذپ هب عجار یمیمصت یسررب ي هتیمک ،تاثحابم و تارکاذم ساسا رب .تسا هدش لیکشت

 در اـ ی  و تـساوخرد قـ یلعت ،یلام کمک نودب شریذپ ،یلام کمک اب شریذپ :دهد خر دناوت یم تلاح راهچ .درک

 :تساوخرد

 نـ یا .د وـش  یـم هداد ی لاـم کمک یعون اب هارمه شریذپ امش هب تلاح نیا رد :کمک اب شریذپ .1

 کمک ای یلیصحت ي هنیزه کمک ،هناهوژپ هجو ي هئارا ای دشاب هنیزه زا تیفاعم دناوت یم کمک

  تمـسق رد  هـنیزه زا تیفاعم تایئزج .)RA( یشهوژپ تنواعم ای )TA( سیردت بلاغ رد یلام

I-02 لاـسرا هـمان اـ ی لـ یمیا قـ یرط زا زـ ین شری ذـپ می مـصت ي همان نآ رب هوالع و هدش رکذ   

   هـعجارم هـلاقم نـ یا هب  یلیصحت هنیزه کمک عاونا دروم رد رتشیب تاعالطا بسک يارب.دوش یم
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 .دییامن

 .ی لاـم کمک عون چیه نودب ،تسا هدش هداد شریذپ امش هب تلاح نیا رد :کمک نودب شریذپ .2

  هداتـسرف همان ای لیمیا قیرط زا هک شریذپ میمصت ي همان رد تافیرشت رگید و همانرب تایئزج

 .ددرگ یم رکذ ،دوش یم

       رد .دوـش هتـشاد هـگن قـلعم تـلاح رد امـش شریذپ هب میمصت تسا نکمم :تساوخرد قیلعت .3

  رـگی د دروـمرد  هـکنی ا زا دـعب و هتشاذگ رانک ار امش ي هدنورپ ،یسررب ي هتیمک دراوم يرایسب

  هـک دـ هد  یـم خر ی ماـگنه دروم نیا .دنک یم یسررب ار نآ هرابود ،درک يریگ میمصت اه هدنورپ

  ِناـبلطواد یم  اـمت راـک  هـکنیا زا سپ .دشاب هتشاد دوجو دیدرت هدنورپ کی در ای شریذپ درومرد

  دروـمرد یتارکاذم تسا نکمم نینچمه .دوش یم ینیبزاب امش ي هدنورپ ،دیسر مامتا هب رظتنم

 ي  هـتیمک طسوت نات شریذپ میمصت ورنیا زا و دشاب هتشاد دوجو یلام کمک ياطعا اب تقفاوم

 "قـ یلعت تی عـضو" ،شری ذـپ تمسق رد امش نیالنآ لاتروپ رد و هدش هتخادنا قیوعت هب یسررب

 .دوش یم هدهاشم

 قـ ی  رط زا هاگـشناد هـک ي ا هـمان رد نآ لیالد و هدش در امش شریذپ تساوخرد :تساوخرد در .4

 .دوش یم هداد حرش تایئزج اب دتسرف یم همان ای لیمیا
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 :7 لصف تاداهنشیپ زا یکی باختنا و جیاتن یسررب 

 تخس يدایز ياه تدم !کیربت !دیا هدش هتفریذپ :دینک یم زاب ار دوخ لیمیا ای و همان تکاپ رد هناقاتشم

   اـب امـش .دـ ی روآ تـسد هب یملع تئیه اب بوخ طباور و یتاقیقحت براجت ،الاب لدعم ،مزال براجت ات دیا هدیشوک

 سپ نایضاقتم زا یلیخ ،نآ زا رظن فرص !هدوبن یناسآ راک ؛دیا هتشاذگ رس تشپ ار تساوخرد ي هسورپ تیقفوم

 لـ یلد .دنتسه ریحتم مه و دنیآ یم دجو هب مه نامزمه ،یلیمکت تالیصحت عطقم يارب دوخ شریذپ تفایرد زا

   نئـمطم دوـخ ي دـعب ي اـه   ماـگ دروـم رد نای وجـشناد هک ییاجنآ زا مه یگتشگرس اما تسا صخشم هک يداش

 ،دی  دـش نئـمطم یـ لیمکت تالیصحت ياه هدکشناد رد دوخ شریذپ زا هکنیا زا سپ امش لاح .تسا جیار ،دنتسین

 ؟دینکب دیاب هچ

 !دیوش هدز قوذ7-1 

  هـک ی  ـ شور هـب ار تاـساسحا و  ناـجیه .دینارذگب هداعلا قوف ي هظحل نیا زا ندرب تذل هب ار یتقو ادتبا

 ،دـ ی ا هدرـک ي رپـس  هدـنی آ رـب زکرمت هب ار رتشیب ای هتشذگ لاس کی هکنیا زا دعب .دینک هبرجت ،دیهد یم حیجرت

 ي  هـمانرب کـ ی  رد ندـش  لوـبق هب تبسن لوبقم و یعیبط خساپ کی يداش .دیربب تذل لاح ي هظحل زا نونکا

  اـت اـ ی  و رارـق یـ ب  دـننیب یم هکنیا زا دنوش یم بجعتم نایوجشناد زا یلیخ لاح نیا اب .تسا یلیمکت تالیصحت

 رد لیـ صحت و شری ذـپ بسک هب تبسن هرظتنم ریغ لاح نیع رد و كرتشم یخساپ ینارگن .دنتسه نارگن يدح

 .تسا نطو زا رود ياه هاگشناد
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 دینک یسررب ار طیارش7-2 

  ؟تـسامش شری ذـپ ي  هـمان نیلوا نیا ایآ ؟دیدوب هدرک رپ تساوخرد دنچ .دینک یسررب ار دوخ تیعضو

 ربص ،دیا هداد تساوخرد مه يرگید دراوم يارب رگا اما دیهد خساپ داهنشیپ کی هب اعیرس هک دیوش هسوسو دیاش

 کـ ی در اـ ی  لوـبق زا لبق .دینکن لوبق ار داهنشیپ هلصافالب ،دیتسین مه يرگید ياه خساپ رظتنم رگا یتح .دینک

 نیالدد نیا ؟دیهد خساپ شریذپ داهنشیپ هب ات دیراد تصرف یک ات .دینک یسررب ار نآ تقد هب ،شریذپ داهنشیپ

 .دیشاب هتشاد رظن دم ار

 دیرادن هگن قلعم ار داهنشیپ دنچ ای ود7-3 

 حی جرـت نایـ ضاقتم زا یـ خرب . تـسین ی ـ لوا امـش ي  ارـب هدـش هئارا شریذپ نیا ،دیشاب سناش شوخ رگا

 .دنشاب هدرک تفایرد ار اه خساپ یمامت هک دنریگب میمصت یماگنه و دننک ربص اه داهنشیپ یمامت يارب هک دنهد یم

 ،یلیمکت تالیصحت ياه همانرب نیب باختنا هک تسا نیا دنوشب هجاوم نآ اب تسا نکمم دارفا هنوگنیا هک یلکشم

    فعـض و توـق طاـقن ی ماـمت نتفرگ رظن رد ،اه شریذپ زا يرتشیب دادعت ای هس نیب میمصت .تسا زیگنارب شلاچ

       هـب ندادـن باوـج اـب نمـض رد .دـنک فی عـضت ار يرـ یگ می مـصت دنور -دراوم قافتا هب بیرق رثکا رد– دناوت یم

   هـب سـپ .دیریگ یم راظتنا تسیل نایضاقتم زا ار شریذپ تفایرد تصرف ،دینک شلوبق دیرادن دصق هک يداهنشیپ

  درـک دیهاوخ در دیناد یم هک ییاه نآ هب ،دیراد شریذپ داهنشیپ يرتشیب دادعت ای ود هک یتروص رد ،هصالخ روط

 .دیهد خساپ رتدوز هچره

 دینک نشور ار تایئزج7-4 

 اـ ی  سناـسی  ل قوـف ؟تـسا ي  ا هـمانرب هـچ .دـ ینک يزاس فافش ار تایئزج ،تاداهنشیپ یسررب ناونع هب

 ماو ،ی لاـم کمک زا ایآ ؟یشزومآ ای یشهوژپ ي هنیزه کمک ؟تسا هدش داهنشیپ امش هب یلام کمک ایآ ؟يرتکد

  اـب یـ کی- دـ ی ا هدرـک تفایرد داهنشیپ ود امش رگا ؟دیتسه رادروخرب لیصحت ياه هنیزه نیمأت يارب یفاک لوپ و
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 راودیما و دینک حرطم شریذپ شخب رد هطوبرم لوئسم اب ار عوضوم نیا تسا رتهب -نآ نودب یکی و یلام کمک

  هـچ در اـ ی و لوبق لاح رد هکنیا زا دینک لصاح نانیمطا تروص ره رد .دینک تفایرد يرتهب داهنشیپ هک دیشاب

 .دیتسه يداهنشیپ

 دیریگب میمصت7-5 

  رـظن رد دیاب ار ییاهروتکاف هچ .دتفا یم قافتا هاگشناد هس ات ود نیب يریگ میمصت ،دراوم زا يرایسب رد

  هـب طوبرم یتاقیقحت هورگ تیعضو ،هاگشناد یشزومآ متسیس تیفیک و ترهش ،یلام ياه کمک تیعضو ؟دیریگب

  هاـگن دوخ دید زا طقف .دیریگب رظن رد ار نات یگدنز تیفیک و یصخش ياه هتساوخ و یگدنز ،هاگشناد لحم ،امش

 مشچ دنناوت یم و دنسانش یم یبوخ هب ار امش هداوناخ و کیدزنِ ناتسود .دینک تبحص مه يرگید دارفا اب .دینکن

 تـ ی   اهن رد .دـنارذگب ثـحب هـب یلغش و یلیصحت زادنا مشچ زا ار عوضوم دنناوت یم دیتاسا .دنهد هئارا یبوخ زادنا

 .دینکن هاگن بقع هب رگید ،دیتفرگ میمصت هک یماگنه .دیجنسب ار توق و فعض طاقن .تسامش اب میمصت

 دیناسرب اههاگشناد عالطا هب ار دوخ میمصت7-6 

 .دـ ینکن دیدرت یلیمکت تالیصحت ي همانرب نآ هب نداد عالطا رد ،دیدرک ذاختا ار ناتمیمصت هک یماگنه

  در رـب ینبم امش ربخ اه نآ هک ینامز .دوش یم هیصوت ،دیراد ار اه نآ در دصق هک ییاه همانرب دروم رد هژیو هب نیا

 .دنهدب ربخ راظتنا تسیل دارفا زا يدرف هب دنناوت یم ،دننک تفایرد ار ناشداهنشیپ

  نتـشاذگ ناـ یمرد ي   ارـب بـسانم الماـک شور کی لیمیا لاسرا ؟دینک در ای لوبق ار يداهنشیپ هنوگچ

 هک دیشاب هتشاد رطاخب ،دینک یم در ای لوبق ار يداهنشیپ ،لیمیا قیرط زا امش رگا .دوش یم بوسحم ناتمیمصت

  نآ زا سـپ .دـ ی نک رکـشت شری ذـپ ي  هـتیمک زا ی  مـسر و هـنابدؤم ي   راتـشون زرـط اـب !دـ ی نک دروـخرب يا هفرح

 .دینک در ای لوبق ار ناشداهنشیپ



 

94 

 

 !دیریگب نشج7-7 

    ماـمتا هـب هـطوبرم یـ لیمکت تالیصحت ياه همانرب هب نداد ربخ و يریگ میمصت ،یبایزرا لحارم هک لاح

 لاس هک دیناد یم .دنا هدش هتفرگ راوشد تامیمصت .تسا هدیسر نایاپ هب راظتنا نامز .دیریگب نشج ،تسا هدیسر

 !دیربب تذل دوخ تیقفوم زا .دوب دیهاوخ اجک رگید
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 :8 لصف هدحتم تالایا يازیو ذخا يارب ترافس هب هعجارم 

 اکیرمآ

 اکیرمآ ترافس رد راک دنور8-1 

 رد  دـنناوت  یـم  اـکیرمآ يازیو تساوخرد يارب نایناریا .درادن يا هناخترافس ناریا رد اکیرمآ هدحتم تالایا

 هتفرگ هبحاصم تقو ،دننک یم رداص ازیو هک ایند ياج ره رد هدحتم تالایا ياه يرگلوسنک و اه هناخترافس یمامت

   دـصق هـک يروشک جیار نابز ای و یسیلگنا نابز هب رگا ،لاح نیا اب .دنهد هئارا ار دوخ يازیو تفایرد تساوخرد و

  رـسفا یی انـشآ مدع هک دیشاب هتشاد هجوت دیاب ،دیتسین طلسم ،دیهد هئارا ار دوخ يازیو تساوخرد اجنآ زا دیراد

 طیارش دجاو امش هک عوضوم نیا تابثا ات دوش ببس تسا نکمم روشک یلخاد طیارش اب هدننک هبحاصم یلوسنک

   ناتـسنمرا و اراـکنآ و یبد رد اکیرمآ ترافس یلوسنک ياهرسفا .دشاب رتراوشد ،دیتسه دیداور تفایرد تهج مزال

   رهـش هـس نـ ی ا هـب ی ترجاـهمریغ دـ یداور تفایرد یضاقتم نایناریا زا يرایسب و ،دننک یم تبحص یسراف نابز هب

 هیـ صوت ناـ یناری ا هـب  رـضاح لاح رد اکیرمآ ترجاهم هرادا هک دیشاب هتشاد هجوت رما يادتبا رد .دننک یم هعجارم

 ار دوخ يازیو تساوخرد و دننک ترافس تقو ذخا هب مادقا هیکرت ای ناتسنمرا ،تاراما روشک 3 زا یکی رد دنک یم

 ری اـس رد  اـکی   رمآ ترافـس تـقو ذـخا زا دوشیم هیصوت عوضوم نیا هب هجوت اب .دننک هئارا روشک 3 نیا زا یکی رد

 .دینک بانتجا ییایسآ ای ییاپورا ياه روشک

 تالاـ یا ي رگلوـسنک اـ ی و هناخترافس نیرتکیدزن زا ًالومعم یناریا نایضاقتم ،ییوجشناد ازیو تفایرد يارب

  تـخادرپ ار ازـ یو تساوخرد هنیزه و هتفرگ یلبق تقو ،هیاسمه ياهروشک رد اه هناخترافس زا یکی ینعی ،هدحتم

 نـ یا هک ،دینک تخادرپ ار ازیو يرالد 061 ي هنیزه تقو نییعت زا لبق دیاب امش 3102 لاس يادتبا زا .دننک یم
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  .تسا دادرتسا لباق ریغ هجو

 رد يرـ یگ می مـصت يارب یلوسنک رسفا هک تشاد دهاوخ یلوسنک رسفا اب يروضح يا هبحاصم ،یضاقتم

 ار یی اـه  لاوـس وا زا ،ریخ ای تسا هدحتم تالایا ي ازیو تفایرد يارب مزال طیارش دجاو یضاقتم ایآ هک هنیمز نیا

 هک یتروص رد ،مزال يرادا روما ماجنا و هبحاصم زا سپ .داد دهاوخ رارق یسررب دروم ار وا كرادم و دیسرپ دهاوخ

 .درک دهاوخ رداص ازیو وا يارب هدحتم تالایا يرگلوسنک ای و هناخترافس ،دشاب مزال طیارش دجاو یضاقتم

    هتـشاد هبحاـصم ماـجنا دنور رد یصاخ ياه شور تسا نکمم هدحتم تالایا ياه يرگلوسنک زا مادک ره

 نکمم لاثم ناونع هب .دشاب توافتم اه شور تسا نکمم اما ،تسا ناسکی اه يرگلوسنک ي همه رد نیناوق .دنشاب

 تبحص یسراف نابز هب امش اب و دشاب طلسم یسراف نابز هب هدننک هبحاصم رسفا اه يرگلوسنک زا یخرب رد تسا

    تـقو ذـخا زا لـبق د وـش  یـم هیصوت .دشابن رودقم یسیلگنا نابز اب هبحاصم زج يرگید يرگلوسنک رد یلو دنک

 .دیاین دوجوب امش يارب یلکشم هک دیهد رارق یسررب دروم ار يرگلوسنک ره طیارش ،اکیرمآ ترافس

 :اکیرمآ ترافس تقو دروم رد هجوت لباق تاکن8-2 

 اـب لاـس 41 رـ ی ز ناـکدوک .دننک تکرش هناگادج يا هبحاصم رد دیاب لاس 41 يالاب دارفا مامت   

 .دننک یم تکرش هبحاصم رد نیدلاو

 زور 3 ات کی یط ازیو تسا نکمم ناتسنمرا رد اکیرمآ يرگلوسنک دننام اه يرگلوسنک یخرب رد 

 .دـ یریگب لـ یوحت ار ازـ یو ناتدوخ ،روشک نآ رد رتشیب تماقا زور دنچ اب امش و دوش رداص يراک

  رـه رد . دـماجنای   ب لوـط هـب هـتفه 8  اـت 2 رودص دنور تسا نکمم اه يرگلوسنک یخرب رد یلو

  اـت دی  راپـسب اـم هب ار دوخ تروپساپ ،ترافس زا اکیرمآ يازیو پاکیپ يارب دیناوت یم امش تروص

 .مینک پاکیپ امش فرط زا ار ازیو

 هنیزه ،دماجناب تقو نییعت مدع هب هک رگید لکشم عونره زورب ای هبحاصم ماجنا مدع تروص رد 
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 .دش دهاوخن درتسم ناونع چیه هب هدش تخادرپ

 تـقو ذخا هب مادقا ادتبا دنناوت یم ،دنا هدشن سا يد مرف ندرک رپ هب قفوم زونه هک ینایضاقتم  

  .دننک لیمکت ار دوخ مرف نآ زا دعب و دننکب اکیرمآ  ترافس

 لـبق زور کی ات ابیرقت نایضاقتم ،ترافس نیا تیاس رد اکیرمآ ترافس تقو ندش مرفناک زا دعب  

 .دنهد رییغت ار تقو نیا نامز زاین تروص رد دنناوت یم دوخ تقو دعوم زا

 ازـ ی و ذـخا طی  ارـش دـجاو ار یضاقتم ،هدننک هبحاصم رسفا هک یتروص رد هبحاصم ماجنا زا دعب 

 نییعت یضاقتم يارب )زور 4 یلا 3 دودح( ار ینامز تدم گنر زمرق ي هگرب کی ي هئارا اب دنادب

   .دـنک مادـقا ازـ یو  پاـکیپ يارب ترافس هب دوخ تروپساپ لیوحت اب یضاقتم نآ زا سپ ات دنکیم

 دشاب یم امش يازیو رودص اب تقفاوم ي هناشن هب گنر زمرق ي هگرب

 امـش يازیو تساوخرد ،دیدرک تفایرد گنر درز ي هگرب هدننک هبحاصم رسفا زا هک یتروص رد  

 01  اـت 2 نیـ ب تسا نکمم نامز تدم نیا .دراد رتشیب یتینما و يرادا لحارم ماجنا هب جایتحا

   نآ تاـعالطا هـک  ترجاهم نامزاس تیاس قیرط زا دناوت یم  یضاقتم و دماجنایب لوط هب هتفه

 .دنک يریگیپ ار دوخ يازیو تساوخرد تسا هدش جرد هگرب رد

 ا 

 DS-160 مرف يارب زاین دروم تاعالطا8-3 

-DS مرف لیمکت يارب  دوش یم هیصوت هک تسا امش یلبق و یلعف تیعضو زا يدایز تاعالطا هب زاین 061

  هدـش هدیسرپ ياه لاوس و یلصا تاعالطا تسیل همادا رد .دوش يروا عمج تاعالطا نیا مرف نیا ندرک رپ زا لبق

 .دوش یم هدروآ مرف نیا رد

 □ اراکنآ  □ ناوریا   □ یبد  :يرگلوسنک رظن دروم لحم .1

 ؟تسیچ ناتردام ردام مان :یتینما لاوس .2
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 فورح هب اه سردآ و یماسا یمامت هک دییامن تقد .دیراذگن خساپ یب ار یلاوس چیه و دییامرف لیمکت ار دوجوم ياه هنیزگ هیلک افطل ← هجوت .3
 .دنوش جرد يدالیم هب لاس ،هام ،زور رکذ اب اه خیرات و نیتال

 :یگداوناخ مان :يدرف تاعالطا .4

 :مان .5

 :یسراف يابفلا رد یگداوناخ مان و مان .6

 :)ندوب دوجوم تروصرد( راعتسم مان ای یلبق مان .7

 :تیسنج .8

 رکذ نآ تلع و قالط و جاودزا خیرات ندوب ھقلطم تروصرد (□هتفرگ قالط  □هداد تسد زا رسمه  □لهاتم  □درجم :لهات تیعضو .9

 ).دوش

 :يدالیم دلوت خیرات .01

 :دلوت رهش .11

 :دلوت ناتسا .21

 :دلوت لحم روشک .31

 :تیلم .41

 .دیهد حیضوت افطل؟دیا هتشاد يرگید تیلم زگره ایآ .51

 :یلم دک .61

 :لزنم لماک سردآ .71

 :یگدنز لحم ناتسا و رهش .81

 :یتسپ دک .91

 :تباث نفلت هرامش .02

 :لیابوم هرامش .12

 :راک لحم نفلت هرامش .22

 :لیمیا سردآ .32

 □ یسایس  □ یلومعم :تروپساپ عون .42

 :تروپساپ هرامش .52

 :تروپساپ هدننک رداص روشک .62

 :تروپساپ رودص لحم رهش .72

 :تروپساپ رودص خیرات .82

 :تروپساپ اضقنا خیرات .92

 ؟تسا هدش دوقفم ای هدیدزد امش تروپساپ زگره ایآ .03

  :رفس تاعالطا .13
 :یتساوخرد يازیو عون و رفس دصق

  ؟دیراد اکیرمآ زا تاقالم يارب یصاخ همانرب ایآ .23
 .دنوش رکذ دیدزاب تهج رظن دروم ياه لحم و اکیرمآ زا جورخ و دورو خیرات و رهش و زاورپ هرامش و مسا ندوب تبثم تروصرد

 :)يدالیم( اکیرما هب دورو خیرات .33

 :اکیرما رد تماقا نامز تدم .43

 :اکیرما رد تماقا لحم سردآ .53
 :رهش
 :تلایا

 □رگید نامزاس □رگید درف □مدوخ ؟دنکیم تخادرپ ار امش رفس هنیزه یسک هچ .63
 :امش اب درف نآ تبسن و نفلت هرامش و مان و یگدوناخ مان
 :درف نآ سردآ
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 ؟دنکیم یهارمه رفس نیا رد ار امش يرگید دارفا ای درف ایآ .73
 :یگداوناخ مان
 :مان
 :امش اب تبسن

 نامزاس مان ؟دینک یم رفس صاخ یهورگ ای نامزاس زا يوضع ناونع هب ایآ .83

 ؟دیا هدوب اکیرما رد نونکات ایآ .93
  :يدالیم هب اکیرما هب دورو نیرخآ خیرات
 :اکیرما رد تماقا تدم
 ؟دیا هتشاد اکیرمآ رد یگدننار همانیهاوگ زگره ایآ

 ؟دیا هتشاد اکیرما يازیو نونکات ایآ .04
 :ازیو نیرخآ رودص خیرات

 :ازیو هرامش

 ؟تسا یلبق يازیو عون زا امش يازیو تساوخرد زین راب نیا ایآ .14
 ؟دینک یم مادقا ،دیدوب هدرک ازیو تساوخرد البق هک یلحم نامه زازین راب نیا ایآ
 ؟دیا هدش تشگنا هد زا يراگن تشگنا زگره ایآ
 ؟تسا هدش هدوبر ای و دوقفم امش ياکیرمآ يازیو زگره ایآ
 ؟تسا هدش وغل ای لسنک امش ياکیرمآ يازیو زگره ایآ

 ؟تسا هدش در امش ياکیرما يازیو تساوخرد زگره ایآ .24
 در تلع ،ندوب تبثم تروص رد
 ؟تسا هتفرگ رارق رظنفرص دروم يدورو يدابم رد امش ياضاقت ای دیا هتشاد هدحتم تالایا هب رفس زوجم وغل ،ازیو وغل زگره ایآ

 ؟تسا هدش تبث هدحتم تلایا يدنورهش و ترجاهم هرادا رد یتساوخرد امش فرط زا ایآ .34
 .دیهد حیضوت ندوب تبثم تروص رد

 :اکیرما رد فرعم نامزاس ای درف .44
 :یگداوناخ مان
 :مان
 □هریغ □هسردم □دنمراک □راکمه □تسود □رسمه □دنواشیوخ :امش اب تبسن
 :سردآ

 :رهش
 :تلایا

 :سامت هرامش
 :)يرایتخا( لیمیا سردآ

 :ردپ مان :یگداوناخ تاعالطا .54
 :)يرایتخا( ردپ دلوت خیرات
 ؟تساکیرما رد ناتردپ ایآ

 :ردام یگداوناخ مان و مان .64
 :)يرایتخا( ردام دلوت خیرات
 ؟تساکیرما رد ناتردام ایآ

 ؟دیراد اکیرمآ رد -ردارب ای رهاوخ و دنزرف ،دزمان ،رسمه لماش - يرگید کی هجرد دنواشیوخ ایآ .74
 امش اب تبسن ،یگداوناخ مان ،مان ،ندوب تبثم تروص رد
 □ )Green Card)LPR ياراد       □ Citizen      □تقوم يازیو :تماقا تیعضو

 ؟دیراد اکیرمآ رد يرگید دنواشیوخ اهنیا زا ریغ ایآ .84
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 :یگداوناخ مان :رسمه تاصخشم .94
 :مان
 :يدالیم هب دلوت خیرات
 :تیلم
 :دلوت لحم رهش

 :یلعف لغش :یلیصحت و یلغش تاعالطا .05
 :تکرش ای نامزاس مان
 :راک لحم سردآ

 :نفلت هرامش
 :)يرایتخا( هناهام دمآرد نازیم
 :فیاظو حرش

 ؟دیا هدوب لغاش زین البق ایآ .15
 :تکرش ای نامزاس مان
 :راک لحم سردآ
 :یلغش ناونع
 :)يدالیم( راک هب عورش خیرات
 :)يدالیم( همتاخ خیرات

 :فیاظو حرش

 :یلیصحت عطقم نیرخآ .25
 :هاگشناد ای هسسوم مان
 :سردآ
 :یلیصحت هتشر
 :)يدالیم( همتاخ و عورش خیرات

 :یلیمکت تاعالطا .35

 هلیبق و موق مان ،ندوب تبثم تروص رد ؟دیراد قلعت یصاخ هلیبق ای موق هب ایآ .45

 ؟دینک تبحص دینوت یم ییاه نآبز هچ هب .55

 ؟دیا هدرک رفس ییاهروشک هچ هب هتشذگ لاس جنپ یط .65

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد؟ دیا هدرک راک ناشیارب ای ؟دیا هتشاد قلعت هیریخ ای یعامتجا ،یصصخت نامزاس چیه هب ایآ .75

 ؟دیا هدید ییایمیش ای کیژولویب ،يا هتسه  ،هرجفنم داوم ، نیشتآ ياهحالس دننام ییاهشزومآ ای صاخ تراهم هنوگچیه ایآ .85

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هدرک تمدخ شترا رد زگره ایآ .95
 :هدر ،تمدخ هتسر , هجرد
 :)يدالیم( تمدخ همتاخ و عورش خیرات

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هدرک راک یغای ياههورگ ای همان بش شخپ ،یماظن هبش ،یکیرچ ،یشروش ياههورگ رد زگره ایآ .06

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیراد ار نآ ياه هناشن ای لس دننام ریگاو ياهیرامیب  ایآ .16

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیراد دشاب نارگید ای دوخ شیاسآ ای تمالس يارب يدیدهت هک ینهذ ای یمسج ياهیراجنهان ایآ .26

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هتشاد دایتعا ای و ردخم داوم فرصم  ءوس ایآ .36

 حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دوش هباشم دراوم ای و وفع ای هئربت هب رجنم هکیتروص رد یتح ؟دیا هدش  ریگتسد ییانج ماهتا هب زگره ایآ .46
 .دیهد

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هتشاد فلخت هب مادقا ای ؟دیا هدش نوناق فالخ دروم ره رد فلخت هب بکترم زگره ایآ .56

 ؟دیا هتشاد یتامادقا نینچ ریخا لاس هد یط ای دیئآ یم هدحتم تالایا هب يراجت هناقساف ینوناقریغ راتفر هنوگره ای اشحف هب مادقا يارب ایآ .66

 ؟دیا هتشاد ار نآ دصق ای دیا هدوب ییوشلوپ ریگرد زگره  ایآ .76
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 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیراد اکیرمآ رد تماقا یط ینوناقریغ ياهراک رگید ای و تنوشخ لامعا ،يراکبارخ  ،یسوساج دصق  ایآ .86

 ؟دیا هدوب یتسیرورت ياهتیلاعف ریگرد البق ای دیراد اکیرمآ رد تماقا یط یتسیرورت ياهتیلاعف رد يریگرد دصق ایآ .96

 حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هتشاد يراک نینچ دصق ای و دیا هدرک یلام ینابیتشپ یتسیرورت ياه نآمزاس ای اهتسیرورت زا زگره ایآ .07
 .دیهد

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیتسه یتسیرورت ياه نآمزاس هدنیامن ای وضع ایآ .17

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هدرک راک نیا يارب قیوشت ای و روتسد ،تنواعم ،تکراشم ای دیا هدش یشک لسن بکترم زگره ایآ .27

 حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هتشاد راک نیا رد تنواعم و تکراشم ای و دیا هداد ار راک نیا روتسد ای و دیا هدرک هجنکش هب مادقا زگره ایآ .37
 .دیهد

 ؟دیا هدش ینینچنیا راب تنوشخ لامعا رگید ای و یسایس ياهلتق ای ینوناقریغ مادعا بکترم زگره ایآ .47

 ؟دیا هدوب زیمآ تنوشخ روطب یبهذم ياهیدازآ ضقن يرجم ای لوئسم صخشم روط هب ینامز ره رد تلود دنمراک ناونعب تمدخ یط ایآ .57

 زا يریگ هرهب اب اکیرمآ هب رگید ترجاهم هنوگره ای هدحتم تالایا هب دورو ای ازیو بسک يارب نارگید هب کمک ای ازیو بسک ددص رد زگره ایآ .67
 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هدوب رگید ینوناقریغ روظنم هنوگره ای و هناضرغم هنوگ هب طلغ تاعالطا هئارا ای و بیرف

 ؟دیا هدرک بلس دنشاب هداد تناضح قح يو هب اکیرمآ مکاحم هک یسک زا دشاب هدحتم تلایا دنورهش هک ار یلفط تناضح قح زگره ایآ .77

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هداد يار ماظن ای نوناق هنوگچیه اب تفلاخم رد اکیرمآ رد زگره ایآ .87

 .دیهد حیضوت  ندوب تبثم تروص رد ؟دیا هدرک هدحتم تلایا يدنورهش كرت هب مادقا تایلام زا رارف تین هب زگره ایآ .97

 اکیرمآ يازیو ذخا تهج زاین دروم كرادم8-4 

 و دی  ـ شاب هتـشاد روـضح ترافس لحم رد تسا مزال هبحاصم تقو نییعت زا دعب اکیرمآ يازیو ذخا تهج

 .دیربب دوخ هارمه ار ریز كرادم

 یلبق ياه تروپساپ هارمه هب رابتعا هام شش لقادح اب تروپساپ لصا 

 دیفس هنیمز یگنر 5*5 سکع هعطق ود 

 قالط ای جاودزا دنس و یلم تراک ،همانسانش همجرت و لصا 

 تیعفاعم ای تمدخ نایاپ تراک همجرت و لصا 

 ی  مـسر هـمانزور همجرت ،راک هب لاغتشا یهاوگ :تسا دراوم نیا زا یکی لماش هک یلغش كرادم، 

  بـطم هناورپ ،یقوقح شیف ،یگتسشنزاب ای ینیزگراک مکح ،تامیمصت و تارییغت یهگآ نیرخآ

 ي اراوـش ی هاوـگ ،ی ناـگرزاب اـ ی ی لنـسرپ تراک ،يرو هرهب هناورپ ،بسک زاوج ،یسدنهم ماظن ای

 …و فانصا

 یلام نکمت همان  
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 نیتال هب یکناب باسح ههام شش تنیرپ 

 مرف نشیکیلپا هیدییات هگرب DS-061 Confirmation Page 

 تاقالم رارق هیدییات هگرب Appointment Confirmation 

 يازـــیو نایـــضاقتم F1 مرـــف I-02، یلیـــصحت كرادـــم، SEVIS Fee payment 

Confirmation دنشاب هتشاد هارمه هب ار. 

 يازیو نایضاقتم J1 مرف DS-9102، و شریذپ SEVIS Fee payment Confirmation 

 .دنشاب هتشاد هارمه هب ار

  .تسا تخادرپ لباق یللملا نیب يرابتعا ياه تراک هلیسو هب اهنت سیوس هنیزه

 يرادا هلحرم یط8-5 

  هتـشاد زاـ ین يرادا هلحرم یلیمکت ياه یسررب هب لیمکت روظنم هب تسا نکمم ،نایضاقتم یخرب هدنورپ

 ي     واـح هـک داد دـهاوخ امـش هـب ي    درز هـگرب هبحاـصم ماـجنا زا سـپ يرگلوسنک لوئسم ،تروص نیا رد .دشاب

 دیـ شاب هتشاد هجوت تسا دنمشهاوخ .تسا تنرتنیا قیرط زا امش هدنورپ تیعضو بیقعت يارب مزال ياه ییامنهار

 .دماجنایب لوط هب رتشیب یتح ای هام 3 ات 2 زا تسا نکمم يرادا یگدیسر هلحرم لیمکت هک

  هحفـص هب هعجارم اب دیناوت یم ،)تسا هدش رکذ درز هگرب رد( دینادب ار دوخ هدنورپ هرامش هک یتروص رد

 هک یتروص رد .دیوش هاگآ دوخ ي هدنورپ یگنوگچ )Administrative Processing(زا يرادا هلحرم تیعضو

  زاـب   اراـکنآ هـب ازـ ی و رودـص لحارم لیمکت روظنم هب دیناوت یم ،دشاب هدش مالعا هحفص نیا رد امش هدنورپ هرامش

 نیا هب ًاددجم دیاب و تسا یسررب تسد رد زونه امش هدنورپ ،دشاب هدشن مالعا امش هدنورپ هرامش هچنانچ .دیدرگ

 .دینک هعجارم هحفص

 ي رتـشی  ب تاـعالطا هـب زاـ ی  ن امـش هدـنورپ لیمکت يارب تسا نکمم يرگلوسنک لوئسم ،دراوم یخرب رد
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 زـ ین  رتـشی ب تاـعالطا - ي  رادا هـلحرم هحفـص هب دوخ هدنورپ هرامش هدهاشم يارب تسا دنمشهاوخ .دشاب هتشاد

 ي اـه یی اـمنهار  قـبط تسا دنمشهاوخ ،دشاب هدش مالعا هحفص نیا رد امش هدنورپ هرامش هچنانچ .دینک هعجارم

 .دنک لیمکت ار امش ازیو تساوخرد یسررب لحارم دناوتب يرگلوسنک ات دینک لمع هدش جرد
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 :9 لصف ناریا كرت يارب ندش هدامآ و طیلب هیهت 

 نطو كرت يارب طیارش هک دیسر نیا هب تبون نالا ،نیریش و تخس ظاحل لاس مین و کی کیدزن زا سپ

  دوـجو یفلتخم ياه شور طیلب هیهت يارب .تسا هطوبرم دصقم هب طیلب هیهت هک نیا يارب لوا ماگ .دیزاس ایهم ار

 :تخادرپ میهاوخ اه نآ هب همادا رد هک دراد

 شورف رتفد هب هعجارم9-1 

 يزکرم یگدنیامن هب دیناوت یم تسا امش رظندم دصقم هب زاورپ يارب یصاخ ییاوه تکرش هک یتروص رد

     هـک نـیا هـب هـجوت اب .دییامن يرادیرخ ار دوخ طیلب و دییامن هعجارم )دوجو تروص رد(ناریا رد هطوبرم تکرش

  دـیناوت  یـم امش ییالاب لامتحا اب دوش یم هتفرگ رظن رد ییاوه تکرش طسوت يزکرم رتافد يارب يرتشیب یمهس

   نارـیا رد يددـعتم ییاوه ياه تکرش .دییامن هنیهت دوش یم هیارا ییاوه تکرش نا طسوت هک رت نازرا ياه طیلب

 .ددرگ یم رکذ ناشتیاسبو سردا و مان همادا رد هک دننک یم مهارف ار اکیرما هب رفس ناکما
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 تیاس بو سردآ ییامیپاوه تکرش مان

 /Alitalia http://www.alitalia.com ایلاتیلآ ییامیپاوه

 Air france http://www.airfrance.com/indexCom_en.html سنارفریا ییامیپاوه

 Aeroflot http://www.aeroflot.com/cms/en تولفریا ییامیپاوه

 /Etihad Airways http://www.etihad.com/en-ir داحتا ییامیپاوه

 /Turkish Airlines http://www.turkishairlines.com شیکرت ییامیپاوه

 Qatar Airways http://www.qatarairways.com/global/en/homepage.page رطق ییامیپاوه

 /KLM https://www.klm.com ما لا یک ییامیپاوه

 /Emirates http://www.emirates.com/ir/english تاراما  ییامیپاوه

 Lufthansa http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/ir/homepage ازناه تفول ییامیپاوه

 /Austrian Airlines http://www.austrian.com یشیرتا ییامیپاوه

 

 اهسناژآ هب هعجارم9-2 

 هعجارم هک تسا نیا اه سناژآ يایازم زا یکی .درک هعجارم یترفاسم ياه سناژآ هب ناوت یم ،شور نیا رد

 نیا و دراد دوخ يور رشیپ طیلب دیرخ يارب يددعتم ياه هنیزگ و هدشن ییامیپاوه تکرش کی هب دودحم هدننک

  .دیامن هیهت رتمک بتارم هب هنیزه هب ار دوخ طیلب هک دراد دوجو ناکما

 اکیرمآ هب رفس تایمزلم9-3 

 یتاموزلم و لیاسو هب اجنیا رد ؟دیربب دوخ اب ییاهزیچ هچ هکنیا رخا ماگ هب دیسر یم طیلب دیرخ زا سپ

  .دینک رکف اه نآ درومرد دیشاب لیام دیاش هک هدش هراشا
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 امیپاوه رد زاجم راب رادقم 9-3-1

  اـه نآ  نزو و هزادـنا ، اـه نآ دـمچ دادعت .تسا دودحم دینک لمح امیپاوه رد دوخ اب دیناوتیم هک يراب رادقم

 دی ـ شاب هتـشاد رطاخ هب اما دینک کچ اددجم ار زاجم ياهدادعت طیلب دیرخ ماگنه .تسا تیدودحم نیا لومشم

  رفـس  اـکی رمآ هـب یـ للملا نیب ياه زاورپ اب هک ،سالک یمونوکا نیرفاسم رثکا .دننک رییغت تسا نکمم نیناوق هک

 ی لدنـص ریز و ،درک امیپاوه دراو ناوت یم هک یتسد نادمچ ای یتسد كاس کی هوالع هب نادمچ هکتود ،دننک یم

 کـ ی هو   الـع هـب نادـمچ کی لمح الومعم اکیرمآ یلخاد ياه زاورپ رد .دنیامن لمح دوخ اب دنناوت یم ار داد ياج

 ار ی  فاـضا راـب  هـنیزه هک دوش یم هتساوخ امش زا دشاب دح نآ زا رتشیب امش نادمچ ره .تسا زاجم یتسد كاس

 .دییامن تخادرپ

 دیشاب هتشاد دیاب هک یمالقا 9-3-2

 اـکی رمآ رد دوـخ نابز هب ار يا همان هژاو نینچ دیناوتن تسا نکمم اریز بوخ هنابز ود همان هژاو کی  

 . دینک ادیپ

 هـک ییاهکاس رد ار اه نآ .دینک لمح دوخ یتسد كاس رد ار كرادم نیا.تیوه مهم كرادم یمامت  

 .دیراذگن دیهد یم لیوحت راب تمسق هب

 ناتروشک و هناخ هداوناخ زا ییاه سکع! 

 سـکع ي  اـهباتک ،نردـم اـ ی یتنس یقیسوم زا ییاهراون ،یقیسوم تلآ دننام نات گنهرف زا یمالقا  

 مدرم هب نات موسر و اه دادعتسا نداد ناشن يارب کچوک يایاده ،یتسد عیانص و يرنه مالقا ،رادرب

 .دیروایب دوخ اب ار ناتروشک یعرف مزاول و یتنس سابل کی هک دشای رتهب دیاش نینچمه .اکیرمآ

 هـب دـ یناوتیم،دیرادن یساکع نیبرود رگا( اکیرمآ رد ناتتایبرجت زا یساکع يارب يرادربسکع نیبرود  

 ) دینک يرادیرخ اکیرمآ رد ار یکی یتحار
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 001   لقادـح نتـشاد دی  ـ سرب زرا هـلدابم زـکرم کـ ی هب هکنیا زا لبق اکیرمآ لوپ هب زاین تروص رد 

 .کچوک سانکسا رالد 002ات

 دیروایب دوخ هارمه هب دیابن هک یمالقا 9-3-3

 ي ارـب یـ مالقا و ،یی   اذـغ داوـم ،هحلـسا ،ردخم داوم لمح هزاجا نیرفاسم هب اکیرمآ كرمگ تاررقم 

  لـحم زا ناوـ ت یم ار اه تیدودحم نیا صوصخ رد رتشیب تاعالطا .دهد یمن اکیرمآ رد ددجم شورف

 .تفای اکیرمآ ياه زرم زا تظفاحمو كرمگ تیاس بو رد و ازیو ذخا

 تـلاوت مزاوـل ،ذـغاک ،مـلق ،هچباتک دننام درک يراددیرخ اکیرمآ رد ناوت یم یتحار هب هک ار یمالقا،     

 .تفرگ دهاوخ امش نادمچ رد يدایز ياج مالقا نیا ،هفالمو هلوح

 مالـقا و یی اذـغ داوم ندرک دراو صوصخ رد يا هناریگتخس ياه تیدودحم اکیرمآ .هایگ ای هناد ،اذغ  

 .دراد روشک نیا هب يزرواشک داوم هدنوش دساف

 تاناویح. 

 یگدروخامرس ياهوراد اصوصخم زاجم ياه وراد 

 تقرس هب تسا نکمم اریز ،فیرظ مالقا ای یگداوناخ ياه هکرت شزرا اب مالقا ،تمیق نارگ تارهاوج 

 .دننیبب همدص ای هتفر

 دشاب هدش تسرد رطخ ضرعم رد تاناویح زا هک ییوراد ای یعونصم لوصحم ،كاشوپ هنوگره 

 ی تواـفتم  متـسی س اـب رگید ياهروشک زا يرایسب اب هسیاقم رد اکیرما رد یقرب لیاسو ( یقرب لیاسو 

 رد دـ ی   راد رـظن رد رـگا اـصوصخم دـ ییامن يرادـ یرخ  اـکیرمآ رد ار اه نآ هک تسا رتهب دننک یم راک

 .دنتسین زاجم مالقا زا یخرب اریز ،دینک یگدنز هاگشناد هاگباوخ
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 اه نآدمچ زا تظفاحم  9-3-4

   رـتفد هرامـش دی   اـش( نـفلت هرامـش و اکیرمآ رد نات یناشن ،مان جرد اب ار یحضاو بسچ رب نادمچ ره يور

 .دیهد رارق )تفر دیهاوخ اجنآ هب هک یجلاک ای هاگشناد یجراخ نایوجشناد

  زا هـک میـ نک  یـم هیـ صوت ام اما درک هیهت ییامیپاوه زا ناوت یم ار فرصم رابکی يارب ییاسانش ياه بسچرب

   لـخاد رد ار ی   بـسچ رـب دـشاب رتهب دیاش ،رتشیب تینما يارب نینچمه .دییامن هدافتسا يرت مکحم ياه بسچرب

   و رفـس راـب  هـمیب"   لـصف هـب( اه نآدمچ تقرس ای همدص ندش دوقفم زا تظفاحم يارب .دینابسچب زین ناتنادمچ

 .دیشاب هتشاد رظن دم ار رفس همیب دیرخ )دییامن هعجارم اه نآدمچ

  فرـصم ي  ارـب دوـش لاسرا یهابتشا دصقم هب ای هدش مگ دیا هداد لیوحت راب تمسق هب هک ینادمچ هچنانچ

 .دیشاب هتشاد یتسد كاس رد یصخش مالقا و سابل ،زور دنچ

 رایـ شوه ي دزد لاـمتحا اب طابترا رد هشیمه دیاب. دیراذگن تبقارم نودب ار دوخ ياه نآدمچ تقوچیه:هجوت

 . دیشاب

 یفاضا مالقا لاسرا 9-3-5

 هکییاجنآ زا اما ،دینک تخادرپ دینک یم لمح امیپاوه هب هک یفاضا راب يارب دیشاب روبجم یهاگ تسا نکمم

 یـ صوصخ ي  رـب راـب اـ ی   تـسپ طـسوت ار یفاضا مالقا ات دنهد یم حیجرت يدایز نایوجشناد ،تسا دایز نآ هنیزه

    مالـقا اـت دـنهاوخب هداوناخ ءاضعا زا سپس و دنسرب لحم هب هک دننک ربص ای ،دننک لاسرا )يراب ،ییاوه ،ینیمز(

 .دنیامن لاسرا ار اه نآ زاین دروم

 هار نایاپ9-4 

  دـصقم هب لیصحت همادا يارب ار روشک هک دیتسه هداما نونکا لاس کی زا شیب ینالوط هسورپ کی يا سپ

 کی نیا یلو دهد تسد امش هب ینامیشپ سح یمک دیاش عقوم نیا رد هک دیشاب هتشاد هجوت .دینک كرت اکیرما
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 هاتوک یشخب کی رفس نیا هتبلا .دیتسه ناتیگدنز نارود تارطاخ یمامت كرت لاح رد امش اریز تسا یعیبط رما

  سرد سرد دـیاب امش عقوم نا ات .تشگ دیهاوحزاب هدناوناخ شوغا هب يدوز هب امش و تسا امش یگدنز نارود زا

 .دیتسه نطو هب نادمچ نتسب لاح رد امش و دیسر نایاپ هب نارود نیا دینزب نمهب یمشچ ات .دیناوخب سرد

 

 دیتسه روانهپ نیمز نیا ياج ره زیزع تسود امش تیقفوم دیما هب

 بای هنیهب یشزومآ هورگ
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