
 

 مهم اطالعیه 

 ارائه مدرک زبان به آموزش پردیس مربوط به 

 ( مابعدو  1401های )مخصوص ورودی

 

 دانشجویان گرامی؛

سی سیآموزش پرد های جارینامهآیین با توجه به سلط به زبان انگلی شجو یبرا که در ارتباط با ت و بعد از  ۱۴۰۱ ورودی یان دان

 رساند: االجرا است، به اطالع میالزم  آن

 

سی تمامی  (۱ شنا شجویان مقطع کار ستند  ۱۴۰۱ورودی دان صیلیو مابعد موظف ه سال پنجم تح شروع نیم اقل یک ، حدتا قبل از 

 های آن آمده استکه لیست آن در آیین نامه مرکز زبان و الحاقیه کارنامه شرکت در یکی از آزمونهای زبان انگلیسی استاندارد

 را به آموزش پردیس جهت درج در پرونده آموزشی ارائه دهند. 

اقل ، حدتا قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلیو مابعد موظف هستند  ۱۴۰۱ورودی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تمامی  (2

های آن آمده که لیست آن در آیین نامه مرکز زبان و الحاقیههای زبان انگلیسی استاندارد یک کارنامه شرکت در یکی از آزمون

 را به آموزش پردیس جهت درج در پرونده آموزشی ارائه دهند.  است

 

مسال نام در نینام در نیمسال پنجم تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی و مجاز بودن برای ثبتمجاز بودن برای ثبتبدیهی است 

سی سوم شنا شجویان کار صیلی برای دان شد تح ستقل ا ار ستاندارد )م ز نمره آزمون( در پرونده منوط به وجود کارنامه آزمون ا

ست. یادآور می شی دانشجو ا شرایط الزم برای احراز حدنصاب نمره آزمونآموز صوبه ارتباطی به  ستاندارد زبان شود که این م های ا

ندارد و تمامی مصوبات مربوط به اخذ این دروس به قوت خود باقی هستند.  2و کیش  ۱انگلیسی و شرایط مرتبط با اخذ دروس کیش 

و مابعد منوط به  ۱۴۰۱شووود که ارائه هر نوع گواهی مرتبط با تسوولط به زبان انگلیسووی برای دانشووجویان ورودی چنین تاکید میهم

 وجود کارنامه آزمون زبان استاندارد در پرونده آموزشی دانشجو خواهد بود.  

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت

 کیشجزیره  -ل دانشگاه صنعتی شریف الملآموزش پردیس بین

 ۱۴۰۱ ماه بهمن ۱۰   
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 الحاقیه آیین نامه مرکز زبان پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف

  (1401-1)نیمسال  1401-1402ل تحصیلی دروس جبرانی زبان انگلیسی سادرخصوص 

 یین نامه مرکز زبان در ادامه این الحاقیه آمده است.(آ)

 

 ؛گرامی اندانشجوی

 رسد: به اطالع می و مابعد 1401برای تمامی دانشجویان ورودی  تسلط زبان انگلیسیبه این وسیله مقررات مرتبط با تعیین سطح و صدور گواهی 

 الملل کیشحداقل شرایط الزم برای احراز استاندارد تسلط به زبان انگلیسی در پردیس بین (1

 الملل کیش است. بین آموختگی تمامی دانشجویان از پردیسدانشاخذ درس پایان نامه یا احراز هر دو شرط زیر از شرایط الزم برای 
  از آزمون استاندارد  5.5نمره کسبIELTS ( یا گذراندن هر دو درس 2یا معادل آن مطابق جدول ) 2و  1جبرانی کیش. 
 ( در پرونده دانشجو قبل از شروع نیمسال پنجم تحصیلی 2های استاندارد موجود در جدول )وجود حداقل یک کارنامه از یکی از آزمون

 اسی و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.در مقطع کارشن
( را ارائه دهند، ملزم به 1دانشجویانی که نتوانند در بدو ورود کارنامه آزمون استاندارد با حدنصاب الزم نمره مندرج در جدول ) (1تبصره 

 در نیمسال اول تحصیلی خود هستند. 1نام در درس کیش ثبت

، کارنامه آزمون استاندارد با حدنصاب الزم نمره مندرج در جدول 1دانشجویانی که نتوانند بالفاصله پس از گذراندن درس کیش ( 2تبصره 

 در نیمسال بعدی هستند. 2نام در درس کیش ( را ارائه دهند، ملزم به ثبت2)

رگزار ب المللدر محل پردیس بین تحصیلی توسط مرکز زبان پردیسآزمون تعیین سطح زبان انگلیسی در ابتدای هر نیمسال ( 3تبصره 

 است. 2و  1شود و کسب حد نصاب الزم در نمره این آزمون یکی از معیارهای معافیت از گذراندن دروس کیش می

  1های رسمی زبان برای معافیت از درس زبان جبرانی کیش نمرات قابل قبول آزمون -1جدول 

TOEFL iBT MSRT TOEFL PBT TOLIMO IELTS 

59 45 470 465 4.5 
 

  2و  1های رسمی زبان برای معافیت از دروس زبان جبرانی کیش نمرات قابل قبول آزمون -2جدول 

TOEFL iBT MSRT TOEFL PBT TOLIMO IELTS 

69 50 525 510 5.5 

 

آزمون های رسمی زبان را به عنوان مدرک زبان قابل قبول برای عدم گذراندن   Home Editionپردیس نمرات کسب شده دانشجویان در نسخه 

مخصوص دانشجویان دکتری و شرکت در آزمون جامع  در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و یا احراز شرایط 2و  1شدروس زبان جبرانی کی

 . دکتری به رسمیت نمی شناسد و مورد قبول نخواهد بود

 

 های مرتبطصدور گواهی (2

های استاندارد زبان انگلیسی با حد نصاب دانشجو، منوط به وجود کارنامه یکی از آزمون دور هر گونه گواهی مرتبط با زبان انگلیسی برایص

 ( در پرونده دانشجو است. 2مندرج در جدول )

 

 

 دانشگاه صنعتی شریف الملل کیشمعاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین

 1401شهریورماه  19 
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  مربوط به   نامه ضوابط و آيين
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  پرديس بين الملل كيش مركز زباننامه مربوط به  ضوابط و آيين

  

  

 نامه آئين اساس بر مجموعهاين . باشد مي بين الملل كيش رديسپمركز زبان حاضر حاوي مقررات و ضوابط  مجموعه

 15/8/95و  29/7/95و  18/7/95 مورخ صورتجلسات شوراي مركز زبانو   8/2/93 مورخ 2و  1دروس زبان كيش 

  .باشد يمو زير نطر معاونت آموزشي پرديس  شيك سيپرد مركز زبان عهده بر آني اجرا و شده تدوين

  
  2و  1كيش  جبراني انگليسي آموزش دروس زبان

در پرديس با هدف ارتقاء زبان انگليسي دانشجويان مقاطع كارشناسي،  2 و 1كيش  جبراني شيوه نامه آموزش دروس زبان

، نوشتن تخصصي/فنيكارشناسي ارشد و دكترا بمنظور دستيابي به سطح زبان مورد نظر جهت مطالعه و درك متون 

در اين راستا سرفصل . مي باشد تخصصي بصورت شفاهي و كتبي/ارائه مطالب فني و ،اتيتحقيقو مقاالت  ها گزارش

دانشجو واحد  6به ارزش  1به گونه اي تدوين شده است كه در پايان درس زبان كيش  2و 1كيش  جبراني دروس زبان

 IELTS 5.5مره زبان قادر به اخذ ن واحد 6به ارزش  2و در پايان درس زبان كيش  IELTS 4.5قادر به اخذ نمره زبان 

  . باشد

و يا نمره آزمون ورودي پرديس معادل  2بند  با مطابقنمره رسمي زبان  به پرديس دانشجوياني كه در بدو ورود -1

IELTS در . معاف مي شوند 2يا  1كيش  جبراني دروس زبان گذراندناز  نمايندارائه را  )2(يا  )1( جدول

 . باشند مي 2و  1جبراني كيش موظف به گذراندن دروس زبان غيراينصورت 

بايستي در  2درس زبان جبراني كيش. بايستي در نيمسال اول تحصيلي اخذ شود 1درس زبان جبراني كيش  -2

 .اخذ شود 1نيمسال دوم تحصيلي به شرط گذراندن موفقيت آميز زبان جبراني كيش 

 تحصيلي اول نيمسال نام ثبت از قبل )1( جدول مطابق با رسمي هاي آزمون از يكي از زبان نمره ارائه  .1تبصره 

   .گردد مي 1س زبان جبراني كيش نام در در ثبت از معافيت به منجر

 تحصيلي دوم نيمسال نام ثبت از قبل )2( جدول مطابق با رسمي هاي آزمون از يكي از زبان نمره ارائه  .2تبصره 

 .دگرد مي 2ثبت نام در درس زبان جبراني كيش  از معافيت به منجر

 تحصيلي اول نيمسال نام ثبت از قبل )2( جدول مطابق با رسمي هاي آزمون از يكي از زبان نمره ارائه  .3تبصره 

   .گردد مي 2 و 1 س زبان جبراني كيشوثبت نام در در از معافيت به منجر
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 1نمرات قابل قبول آزمون هاي رسمي زبان براي معافيت از درس زبان جبراني كيش   -1جدول 

 TOEFL IBT MSRT TOEFL PBT TOLIMO  IELTS 

59 45 470 465 4.5 
 

 2و  1نمرات قابل قبول آزمون هاي رسمي زبان براي معافيت از دروس زبان جبراني كيش   -2جدول 

 TOEFL IBT MSRT TOEFL PBT TOLIMO  IELTS 

69 50 525 510 5.5 

 

نمره  2يا  و 1كيش  جبراني زبانيمسال تحصيلي در درس در مواردي كه دانشجو در امتحان پايان ن  .4تبصره 

قبولي كسب نكرده باشد، و تا قبل از شروع نيمسال تحصيلي بعد با شركت در آزمون هاي رسمي زبان موفق به 

در نيمسال تحصيلي بعد ثبت نام نمايد تا نمره معادل بر  كيش جبراني زبانارائه نمره قبولي شود، بايد در درس 

 .ه آزمون رسمي ارائه شده محاسبه و در كارنامه دانشجو اعالم گردداساس نمر

غايب  2يا  و 1كيش  جبراني زباندرس  در امتحان پايان نيمسال تحصيلي دردر مواردي كه دانشجو   .5تبصره 

ولي قبل از شروع نيمسال تحصيلي بعد با شركت در آزمون هاي رسمي زبان موفق به ارائه نمره قب تا وبوده باشد 

مدرك زبان را تا قبل از آخرين روز ترميم نيمسال تحصيلي بعد ارائه دهد  شود، فقط در صورتيكه دانشجو

در . نمي باشد كيش جبراني زبانامكان پذيرش مدرك نمره زبان وجود دارد و نياز به اخذ مجدد درس 

اينصورت دانشجو بايد درس  تبديل مي شود و در غير CRدر كارنامه به  دانشجو اينصورت آخرين نمره غيبت

  .را مجددا در نيمسال تحصيلي بعد اخذ نمايد كيش جبراني زبان

توسط  بر اساس تدريس مطابق سرفصل هاي اعالم شده  2و 1كيش  جبراني زباندانشجو در دروس  ارزيابي -3

ر د IELTSو يك آزمون  يدر طي نيمسال تحصيل IELTSآزمون  4و برگزاري تعداد  پرديس مركز زبان

انجام شده در طي  IELTSآزمون هاي  %40نمره نهايي دانشجو براساس تعيين . امتحان پايان ترم مي باشد

 .انجام مي شودامتحان پايان ترم  IELTSآزمون  %60نيمسال تحصيلي و 

يا  و 3بند  مطابق با IELTS 4.5نمره نهايي زبان احراز  1شرط قبولي در درس زبان جبراني كيش   .1تبصره 

  .مي باشد) 1( جدول مطابق باهاي رسمي زبان  نمره از يكي از آزمونحراز ا

يا  و 3بند  مطابق با IELTS 5.5نمره نهايي زبان احراز  2شرط قبولي در درس زبان جبراني كيش   .2تبصره 

  .مي باشد) 2( جدول مطابق باهاي رسمي زبان  نمره از يكي از آزموناحراز 

كه در آن نيمسال تحصيلي ثبت نام  2و  1س زبان جبراني كيش ودر كالس هاي در حضور دانشجو  .3تبصره 

جلسه در طي يك نيمسال تحصيلي مطابق مقررات آموزشي  3در صورت غيبت بيش از  .مي باشدنموده الزامي 

  .نمره عدم قبولي در كارنامه دانشجو وارد مي شود
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  .باشد نمي (W)اري قابل حذف اضطر 2و  1س زبان جبراني كيش ودر  .4تبصره 

واحد  6بايد حداقل تعداد  2يا  و 1كيش  جبراني زبانهمزمان با هر يك از دروس  طع كارشناسيدانشجويان مق -4

 .نمايند ثبت نامدرسي در آن نيمسال تحصيلي واحد  14و حداكثر 

بايد حداقل  2ا ي و 1كيش  جبراني زبانارشد و دكترا همزمان با هر يك از دروس  طع كارشناسيدانشجويان مقا -5

 .نمايندثبت نام واحد درسي در آن نيمسال تحصيلي  9واحد درسي و حداكثر  6تعداد 

 ن جامع مطابق با آئين نامهرا جهت شركت در آزمو دكترا بايد حد نصاب نمره زبانطع دانشجويان مق  .تبصره 

   .دكتراي پرديس احراز نمايند

تا پايان نيمسال تحصيلي  )2( جدولمطابق با  شرايط زباندر صورت عدم احراز  طع كارشناسيدانشجوي مق -6

و ادامه تحصيل دانشجو نياز به كسب مجوز از شوراي  يمسال پنجم تحصيلي نبودهمجاز به ثبت نام در نچهارم 

 .آموزش پرديس مي باشد

مطابق با  شرايط زباندر صورت عدم احراز ) با پايان نامه و يا بدون پايان نامه(ارشد  طع كارشناسيمق انشجويد -7

دانشجو موظف است قبل از ارائه  .دمي باشننامه و فراغت از تحصيل  دفاع از پايان مجاز به )2( جدول

را احراز و به تحصيالت ) 2(نمره زبان جدول  حدنصاب نامه و فراغت از تحصيل دفاع از پايان مجوز درخواست

 .ارائه نمايدپرديس تكميلي 

را در مقطع تحصيلي قبلي خود گذرانده باشد،  2يا  و 1كيش  جبراني زبانس در صورتيكه دانشجو درو -8

سال نباشد، دانشجو نياز به گذراندن اين دروس در  2بطوريكه فاصله بين مقاطع تحصيلي قديم و جديد بيش از 

با اين حال دانشجو موظف به شركت در امتحان ورودي پرديس در مقطع . مقطع تحصيلي جديد نمي باشد

 .صيلي جديد خود مي باشدتح
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Course Objective:  

The main objective of this course is to prepare students to achieve an IELTS score of 4.5 or higher 

Outlines 

At each session the student is trained and then evaluated in the skill of that session. 

• Listening:  

o Conversation between two people set in an everyday social context  

o A monologue or a speech  

o A conversation between a maximum of four people set in an academic setting 

o A monologue on an academic subject 

• Speaking: 

o Discussions about personal and a range of familiar topics 

o Talking about a particular topic  

o Presenting questions about a particular topic and discussing more abstract subjects and 

ideas 

• Reading:  

o Reading long texts which range from descriptive and factual to discursive and analytical, and 

answering related questions. 

• Writing:  

o How to describe, summarize or explain the information or data given in a graph, table, 

chart or diagram; describe the stages of a process, how something works or describe an 

object or event 

o Writing an essay in response to a point of view, argument or problem in a formal style. 

Text Book:  

Step up into IELTS, Vanessa Jakeman and Clare McDowell, Cambridge University Press 

Reference Books: 

1. Q skills for success 2 – (The first half of the book, #1-5) 

Listening and Speaking: Margaret Brooks, Oxford 

Reading and Writing: Joe McVeigh and Jennifer Bixby, Oxford, 2010 

2. Listen Here, Clare West, Cambridge 

3. Active Skills for Reading 2, Neil J. Anderson, 3
rd

 edition 

4. Grammar in use- Intermediate (The first half of the book), Raymond Murphy, Cambridge  

Grading 

A minimum of 90% attendance required. 
Class Performance (three out of four monthly exams): 40 % 
Final Exam:                                              60 % 

:  Kish Compensation English Proficiency (KCEP) Course 1 Course Title 

:  6 Credits 

:  --- Prerequisite 
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Course Objective:  

The main objective of this course is to prepare students to achieve an IELTS score of 5.5 or higher 

Outlines 

At each session the student is trained and then evaluated in the skill of that session. 

• Listening:  

o Conversation between two people set in an everyday social context  

o A monologue or a speech  

o A conversation between a maximum of four people set in an academic setting 

o A monologue on an academic subject 

• Speaking: 

o Discussions about yourself and a range of familiar topics 

o Talking about a particular topic  

o Presenting questions about a particular topic and discussing more abstract subjects and 

ideas 

• Reading:  

o Reading long texts which range from descriptive and factual to discursive and analytical, and 

answering related questions. 

• Writing:  

o How to describe, summarize or explain the information or data given in a graph, table, chart or 

diagram; describe the stages of a process, how something works or describe an object or event 

o Writing an essay in response to a point of view, argument or problem in a formal style. 

Text Books:  

1. Improve your Skills, Writing for IELTS 4.5-6, Sam McCarter, Norman Whitby, ACMILLAN 

2. Improve your Skills, Reading for IELTS 4.5-6, Sam McCarter, Norman Whitby, ACMILLAN 

3. Improve your Skills, Listening and Speaking for IELTS 4.5-6, Barry Cusack, Sam McCarter, 

MACMILLAN 

4. IELTS Cambridge 9  

Reference Books: 

5. Q skills for success 2 – (2
nd

 half of the book, #5-10) 

Listening and Speaking: Margaret Brooks, Oxford 

Reading and Writing: Joe McVeigh and Jennifer Bixby, Oxford, 2010 

6. Listen Here, Clare West, Cambridge 

7. Active Skills for Reading 2, Neil J. Anderson, 3
rd

 edition 

8. Grammar in use- Intermediate (2
nd

 half of the book), Raymond Murphy, Cambridge  

Grading 

A minimum of 90% attendance required. 
Class Performance (three out of four monthly exams): 40 % 
Final Exam:                                        60 % 

:  Kish Compensation English Proficiency (KCEP) Course 2 Course Title 

:  6 Credits/ hours 

:  Kish Compensation English Proficiency (KCEP) Course 1 Prerequisite 
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