
  بنام  خدا 

  

  قابل توجه دانشجويان و همكاران دانشگاه

با توجه به اهميت و ضرورت آموزش زبان در فرآيند توسعة همچنين هاي مكرر دانشجويان و همكاران دانشگاهي و گويي به درخواستبه منظور پاسخرساند با كمال خرسندي به اطالع عزيزان مي

- فعاليت خود را آغاز مي ،هاي الزم به تصويب دانشگاه رسيده استآن بعد از بررسيو خدمات مقررات  ،دانشگاه محقق اردبيلي كه تشكيالت آكادمي زبان، جامعه علميو نيز توسعة  فردي

   .نمايد

براي مخاطبان مختلف به اشكال متنوعي طراحي و اجرا خواهد نمود كه به هاي آموزش زبان خود را در سطوح مختلف و علمي دانشگاه برنامه هيئتگيري از اساتيد نمونه و اعضاي آكادمي با بهرهاين 

  هاي آينده انجام خواهد گرفت.رساني در مورد آنها طي روزها و ماهنحو مقتضي اطالع

  هاي: دوره شروع فعاليتبراي 

  TOLIMOو  MSRT (MCHE)هاي زبان آمادگي آزمون

  اي)،جلسه 45اي (دورهبه صورت سه

  اي) وجلسه 30اي (دورهدو

  اي)جلسه 15اي فشرده (دورهيك

توانند به افراد ضمناً با توجه به امكان ثبت نام متقاضيان خارج از دانشگاه، عزيزان مي كه به شرح زير و به صورت دو جلسه در هر هفته اجرا خواهد شد. به تصويب كميتة علمي آكادمي رسيده است

  رساني نمايند.ديگر نيز اطالع

  7/8/93الي  4/8/93 شنبهروز يك تاريخ ثبت نام: از

  عصر 6الي  4ظهر و  12الي  10اعات ثبت نام: س

  نام: كتابخانة مركزي دانشگاه مكان ثبت

 17/8/93شروع دوره: 

  ها: دانشكدة علوم انسانيمحل تشكيل كالس

دورة  ،ها گواهي شركت اعطا خواهد شد. ضمناًدورهاين كنندگان در در پايان به شركت ه ومتقاضيان انجام شد  خود نوع دوره از طريق مصاحبه و يا انتخاب انتخاب براي متقاضيان سطح  تعيين

  از سر گرفته خواهد شد.  932سال پايان خواهد يافت و ادامة آموزش از هفتة دوم نيم 26/9/93اي تا دورهاي و سهدودورهنوع اول جلسة  15و اي جلسه 15فشرده 

اعطا زبان دانشگاه آكادمي ويژة را كه جزئيات آن طي روزهاي آينده اعالم خواهد شد با موفقيت سپري نمايند، گواهينامة معتبر  آكادميهاي مهارتي پودماني شايان ذكر است به افرادي كه دوره

   .مراجعه نماييدت نام محل ثببيشتر به اطالعات لطفاً براي دريافت خواهد شد. 

  هاي بعدي ما باشيد.منتظر اطالعيه

 آكادمي زبان دانشگاه محقق اردبيلي  - با آرزوي موفقيت 

 


