
يرادباسح تیریدم و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  تفلا  ایعل  رتکد  مناخ  راکرس 
یتیبرت مولع  یسانشناور و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یلعجرب  دمحا  رتکد  ياقآ  بانج 

یعامتجا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  ینانیزم  جات  ربکا  یلع  رتکد  ياقآ  بانج 
هدکشناد تسرپرس  یجراخ -  ياهنابز  یسراف و  تایبدا  هدکشناد  مرتحم  سیئر  ینایکذ  اضرمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 

یمالسا فراعم  تایهلا و 
داصتقا هدکشناد  مرتحم  سیئر  یئاط  نسح  رتکد  ياقآ  بانج 

تاطابترا مولع  هدکشناد  مرتحم  سیئر  یناقرف  يدهمدمحم  رتکد  ياقآ  بانج 
یشزرو مولع  یندب و  تیبرت  هدکشناد  مرتحم  سیئر  رگراک  یلعمالغ  رتکد  ياقآ  بانج 

یسایس مولع  قوقح و  هدکشناد  مرتحم  سیئر  يدیعسریم  روصنمدیس  رتکد  ياقآ  بانج 
هنایار یضایر و  مولع  هدکشناد  مرتحم  تسرپرس  یهلا  تمعن  ردان  رتکد  ياقآ  بانج 

هاگشناد نادرگدوخ  یلیمکت  تالیصحت  سیدرپ  مرتحم  سیئر  يرنه  بیبح  رتکد  ياقآ  بانج 

خیرات هب  هاگشناد  یلیمکت  تالیـصحت  ياروش  هسلج  تروص  هدام 9  اب  قباطم  دـناسر ، یم  راضحتـسا  هب  مارتحا  مالـس و  اب         
ریز حرش  هب  يرتکد  عطقم  نایوجشناد  يارب  کی ، حطـس  ياه  هاگـشناد  ریاس  نابز  لوبق  لباق  هرمن  شریذپ  عوضوم  ، 97/07/07
یم دافیا  هدکـشناد ، یلیمکت  تالیـصحت  مرتحم  ناسانـشراک  طسوت  نآ  يارجا  و  نایوجـشناد ؛ هب  یناسر  عالطا  يارب  و  بیوصت ؛

.دنیامرف رداص  ار  یضتقم  مادقا  روتسد  صوصخ  نیا  رد  تسا  دنمشهاوخ  .ددرگ 

هجاوخ زیربت ، سردـم ، تیبرت  نارهت ، ناهفـصا ، ریبکریما ، ياه  هاگـشناد  زا : دـنترابع  روشک  کی  حطـس  ياه  هاگـشناد  یماسا  ♦ 
.دهشم یسودرف  تعنص و  ملع و  ناهفصا ، یتعنص  فیرش ، یتعنص  یتشهب ، دیهش  زاریش ، یسوط ، نیدلاریصن 

.دیدرگ نییعت  یسانش 80  نابز  یسیلگنا و  نابز  یمجرتم  یسیلگنا ، نابز  شزومآ  ياه  هتشر  يارب  لوبق  لباق  نابز  هرمن  ♦ 

.دیدرگ نییعت   60 رکذلا ، قوف  هتشر  هس  يانثتسا  هب  يرتکد ، ياه  هتشر  ریاس  يارب  لوبق  لباق  نابز  هرمن  ♦ 

یمجرتم یسیلگنا ، نابز  شزومآ  ياه  هتـشر  يارب  (، MHLE  ) یکـشزپ شزومآ  نامرد و  تشادـهب ، ترازو  نابز  نومزآ  هرمن  ♦ 
.تسا لوبق  دروم  زا 100  اه 50  هتشر  ریاس  يارب  زا 100 و   70 یسانش ، نابز  یسیلگنا و  نابز 

نابز ياج  هب  ار  يرگید  یجراخ  نابز  نتـسناد  هطوبرم  یـشزومآ  هورگ  ای  و  دـشابن ؛ یـسیلگنا  وجـشناد  یجراخ  نابز  هچنانچ  ♦ 
تالیصحت ياروش  رد  بیوصت  و  سیدرپ ، هدکشناد /  یلیمکت  تالیـصحت  ياروش  رد  دییأت  زا  سپ  ناوت  یم  دنادب ، مزال  یـسیلگنا 

دومن : مادقا  ریز  حرش  هب  هاگشناد ، یلیمکت 

 B2 حطس رد  زا 100  هرمن 60  لقادح  بسک  اب  ( DELF  ) هسنارف نابز  نومزآ  - 
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زا 5 هرمن 3/5  لقادح  بسک  اب  ( TESTDAF  ) یناملآ نابز  نومزآ  - 

 B2 حطس رد  زا 100  هرمن 60  لقادح  بسک  اب  ( DELE  ) ییایناپسا نابز  نومزآ  - 

یبرع و تایبدا  نابز و  ياه  هتشر  نایوجشناد  يارب  ًافرص  لقادح %70  هرمن  بسک  اب  نارهت  هاگشناد  لامتشا  نابز  نومزآ   - 
یمالسا فراعم  یسردم 

طسوت هک  نابز  ياه  نومزآ  ریاس  شریذپ  صوصخ  رد  هاگشناد  یلیمکت  تالیصحت  ياروش  خروم 1390/09/12  هبوصم  ♦ 
.تسا یقاب  دوخ  توق  هب  ناکامک  دوش ، یم  رازگرب  یئابطابط  همالع  هاگشناد  ای  روشک و  شزومآ  شجنس  نامزاس 
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یهلا  تمعن  ردان  رتکد 
هاگشناد یشزومآ  نواعم 

 : تشونور
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