تغییرات مهم در آزمون های معتبرانگلیسی جهت اخذ ویزا
 دولت انگلستان تغییرات مهمی را در مورد آزمون های معتبرزبان انگلیسی) (SELTبه منظوراخذ ویزای این
کشور اعمال کرده است.
 کسانی که در انگلستان تحصیل می کنند تحت تاثیر این تغییرات قرار نمی گیرند و می توانند در هرمرکزی برای
امتحان  STLEIثبت نام نمایند.
 STLEI از سال  ، ۹۱۹۱با وجود تحریمها در ایران فعالیت داشته است.
 STLEI مورد قبول  ۱هزار سازمان به رسمیت شناخته شده در سراسردنیا است.
دولت انگلستان تغییرات مهمی را در مورد ارزیابی زبان برای متقاضیان ویزا اعالم نموده است که باعث کاهش تعداد
آزمون های مورد قبول به منظور اخذ ویزا می باشد و شرایط جدیدی را برای نحوه انجام آزمون ها معرفی می نماید.
 STLEIبعنوان مشهورترین آزمون زبان انگلیسی جهت تحصیالت عالی و مهاجرت جهانی برای اخذ انواع ویزاهای
انگلستان که متقاضیان آن ملزم به ارائه مدرک زبان انگلیسی جهت ارزیابی سطح زبان میباشند  ،قابل قبول بوده است
و این نقش مهم همچنان برای ویزای انگلستان و سایر کشورها از جمله استرالیا ،کانادا و نیوزلند ادامه خواهد یافت.
تغییرات مهم عبارتند از:
 STLEI .۱تنها آزمون مورد قبول ازبین آزمون های ( ITLEآزمون های معتبر زبان انگلیسی) است که قابل دسترسی
در خارج از انگلستان می باشد.
 .۲آزمون  STLEIبه منظور اخذ ویزا تنها در مراکز مشخصی انجام می گیرد.
خواهشمند است توجه کنید ،موسسه هایی که دارای مجوز برای ضمانت دانشجویان تحت رتبه  ۴هستند ،تحت تاثیر این
تغییرات قرار نمی گیرند.
اگر کسی در حال تحصیل برای مدرک و یا درجات باالتر در یک موسسه آموزش عالی در انگلیس است  ،این تغییرات
شامل حال وی نمی شود .در حال حاضر موسسات آموزش عالی ( )ITSدانشجویان را از نظر توانایی زبان با روش های
خودشان مورد ارزیابی قرار می دهند که این موضوع با شرایط جدید تغییر نمی کند ونوع مدارک مورد نیاز بستگی به
موسسه آموزش عالی مورد نظر دارد.
بهتر است از موسسه مورد نظر خود در مورد اینکه آیا آنها تست  STLEIبه طورعام و یا مشخصا تست STLEI
تحت شرایط ( IVKSویزای انگلستان) را نیاز دارند  ،سوال نمایید.
www.ielts.org
IELTS is jointly owned by the British Council. IDP:IELTS Australia
and Cambridge English Language Assessment

تمامی دانشگاه ها و کالج های انگلستان نتایج  STLEIرا قبول دارند .متقاضیان ویزای دانشجویی رتبه  ۴می توانند در
دانشگاه های لیست شده در لینک زیراقدام نمایند.
www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
نتایج آزمون از هریک از  ۵مرکز  STLEIدر ایران قابل قبول است مگر اینکه موسسات مربوطه شرایط
بیشتری را خواستار باشند.
متقاضیان تمام موسسات میبایست شرایط درخواستی موسسه شان در مورد سطح زبان انگلیسی را برآورده
نمایند.
"واریک فریلند" مسئول اصلی استراتژی  Soi TcudE PDIو یکی از صاحبان  STLEIمی گوید «علیرغم تحریمها،
 STLEIاز سال  ۱۱۹۱در ایران فعالیت داشته است .امروزه مراکز آزمون ما توسط  STLEIتهران ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،ایرسافام ،عصر دین و دانش و مرکز خدمات آزمون اداره می شوند .آزمون  STLEIدرشهرهای تهران،
دزفول ،همدان ،خوراسگان ،اصفهان ،کرمانشاه ،مشهد ،رشت و شیراز برگزار می شود.
جهت ثبت نام آزمون  STLEIدرهریک از مراکز ما در ایران ،لطفا به سایت زیر مراجعه نمایید:
www.IELTSessentials.com
برای اطالعات بیشتر در مورد ویزا و مهاجرت به انگلستان لطفا به سایت زیر مراجعه نمایید:
www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
امتحانات  STLEIبرای ویزا و مهاجرت به انگلستان ،توسط کنسرسیوم  STLEI ITLEاداره می شود که شامل
بریتیش کانسل  ،آی دی پی STLEI:استرالیا و موسسه ارزشیابی زبان کمبریج می باشد.
 STLEIکه مشترکا متعلق به بریتیش کانسل ،آی دی پی STLEI:استرالیا و موسسه ارزشیابی زبان کمبریج می باشد،
در تاریخ  ۲۵ساله خود نقش مهمی در آزمون زبان به منظور مهاجرت داشته است ومورد قبول بیش از۱هزار سازمان
در سراسر دنیا شامل دانشگاهها وکارفرماها در بسیاری از کشورها وهمچنین سازمانهای حرفه ای ،ادارات مهاجرت و
سایر نمایندگی های دولتی می باشد .در سال  ۲۱۱۴بیش از ۲ /۵میلیون آزمون  STLEIدر بیش از  ۱۴۱کشور برگزار
شد.
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