
  بنام خدا            

 (UMLA) اطالعية آكادمي زبان دانشگاه                          

 هاي مكالمة زبان انگليسيبراي شروع دوره   

  قابل توجه همكاران و دانشجويان 

همچنين با توجه به اهميت و هاي همكاران دانشگاهي و دانشجويان عزيز و گويي به درخواسترساند به منظور پاسخبه اطالع عزيزان مي

هاي آموزش ضرورت آموزش زبان در توسعة فردي و نيز توسعة علمي جامعه، آكادمي زبان دانشگاه بر اساس مصوبة كميتة علمي آكادمي دوره

 دانشجويانهيئت علمي، كارمندان و  اعضايگيري از مدرسان نمونة زبان انگليسي در سطوح مختلف براي مكالمة زبان خود را با بهره

 :يزي شده استبرنامهبه شرح زير  )ترم 12جمعاً (ترمي چهار سطح سههاي مكالمة زبان انگليسي به صورت دوره .نمايدآغاز مي

 نام ترم    نام سطح

UMLA-L1  UMLA-L1-1 UMLA-L1-2 UMLA-L1-3 
UMLA-L2  UMLA-L2-1 UMLA-L2-2 UMLA-L2-3 
UMLA-L3  UMLA-L3-1 UMLA-L3-2 UMLA-L3-3 
UMLA-L4  UMLA-L4-1 UMLA-L4-2 UMLA-L4-3 

 سه جلسه در هفتهها به صورت كالس و خواهد بود )UMLA-L3-1( سهسطح  و )(UMLA-L1-1سطح يك ورود به آموزش از 

  . اجرا خواهد شد عصر 8تا  6ساعات و عمدتاً در  دو ترم در هر نيمسال تحصيلي، )زوج و يا فردروزهاي (

  .جزييات بيشتر بعد از تكميل ثبت نام به اطالع خواهد رسيد. نام و دريافت اطالعات بيشتر به محل ثبت نام مراجعه نماييدبراي ثبتلطفاً 

  25/10/93الي  23/9/93  : تاريخ ثبت نام

  عصر 6الي  4  : ساعات ثبت نام

  )زادهخانم راثي( الملليهاي علمي و بينگروه همكاري  : نام مكان ثبت

  23/11/93- 25  :آزمون تعيين سطح

  27/11/93  : شروع دوره

  دانشكدة علوم انساني  : هامحل تشكيل كالس

  هزار ريال 690  : ايجلسه 18شهرية هر ترم 

ضمناً . و مصاحبه انجام خواهد شد از طريق آزمون )UMLA-L3-1(بدون آزمون و ورود به سطح سه  )(UMLA-L1-1ورود به سطح يك 

  . رساني نمايندتوانند به افراد ديگر نيز اطالع، عزيزان مي)سال 18سنين باالي فعالً فقط (  امكان ثبت نام متقاضيان خارج از دانشگاه با توجه به

به سه صورت  نامة معتبر آكادمي زبان دانشگاهگواهي ودماني را با موفقيت سپري نمايندهاي مهارتي پبه افرادي كه اين دوره

در صورت ( نامة پايان كل دورهگواهيو ) با اتمام هر سطح( نامة پايان سطحگواهي، )با اتمام هر ترم(نامة پايان ترم گواهي

  . اعطا خواهد شد) اتمام كل دوره


