
 
  

 

 

 

 

Online Tests 

 
 ، بسته شده است و امکان امتحان دادن متقاضی وجود ندارد IELTS, PTE, TOEFLن بدلیل اینکه تمامی مراکز برگزاري آزمو

 شده است. مورد تایید دانشگاه English Doulingo Testو آزمون  يامتحان پسورد توسط دانشگاه کاناداوست راه انداز

 دونوع تست غیر حضوري در حال حاضر مورد قبول دانشگاه کاناداوست می باشد:

1. English Doulingo Test 
a. تست غیر حضوري 

b. 49 USD هزینه تست می باشد 

c. 1 ساعت زمان برده 

d.  100الی  95و مهارت نوشتاري  110الی  105نمره قبولی کل 
2. PASSWORD Test 

 :در دو قسمت است بخش است 4ساعت برگزار شده و همانند دیگر آزمون ها شامل  4امتحان به صورت آنالین به مدت این 

 قسمت اول:

 Listening 60 دقیقه 

 Speaking 20 دقیقه 

 قسمت دوم

 Reading 75 دقیقه 

 Writing 30 دقیقه 

 

  :براي ثبت نام براي این آزمون باید

 خود را کامل کرده باشد و نامه پذیرش اولیه را داشته باشدمتقاضی باید حتما ثبت نام  .1

 براي رسیدن به نامه پذیرش اولیه حتما باید رزرو آیلتس را انجام داده باشد. .2

  :که شاملارسال کنید  admission@steptocanda.net ایمیل به .3
 انند پاسپورتنام،نام خانوادگی دقیقا م 

  شماره پرونده(Application No.) 
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  روز که شما مایل هستید آزمون در آن روز تشکیل شود. 3مشخص نمودن 

 .مشخص نمودن بازه زمانی (به وقت تهران) که شما مایل هستید آزمون در آن روز تشکیل شود 

 شماره تماس 

 ایمیل 

 ماه ورودي پذیرش 

 کشور تولد 
  آزمون را در آنجا می گذرانیدشهري که شما 

 منتظر صدور نام کاریري و رمز عبور و هماهنگی ازسمت دانشگاه خود باشید .4

 در زمان انتظار می توانید آزمون را یکبار به صورت تمرینی انجام دهید .5

 لینک آزمون تمرینی: وارد 

tests-password-takers/practice-test-http://www.englishlanguagetesting.co.uk/for  

 را کلیک کرده و اطالعات زیر را برای ھر بخش وارد نمایید:  Run a practice password testگزینھ 

 Writingو   Reading: آزمون تمرینی   بخش اول

Login: GUSSpr 

Password: Kvqzny 

  Speakingو  Listeningآزمون تمرینی  بخش دوم:

Login: GUSSpr 

Password: KXFR6z 

 شده را نیز داشته باشدسیستم مورد استفاده را بررسی بفرمایید حداقل موارد ذکر  .6

 خواندن تمامی فایل هاي راهنما به منظور آشنایی بیشتر با آزمون .7

که آزمون فقط جهت از بین بردن شرط زبان می باشد و اساس تعیین پیشنیاز زبان   ،: باید توجه داشته باشید1 نکته

 توسط امتحان سنجش زبان در خود دانشگاه می باشد.

بدلیل اینکه   شرکت نکنند،  دارند بهتر از آزمون آنالین را  IELTS, PTE, TOEFLاشخاصی که    ،: باید در نظر گرفت2  نکته

جدید مالك است و تعیین پیشنیاز  نمره در امتحان قبلی شما کمتر باشد به هر دلیلی اخذ شده  نمره شما از نمرهاگر 

 توسط آزمون جدید انجام می گیرد.
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حتما و حتما شما موظف می باشید سیستم مورد استفاده و اینترنت خود را چک بفرمایید،  ،: حائز اهمیت است3نکته 

در غیر این صورت وجود هر گونه اختالل، قطعی اینترنت، لگ زدن سیستم و ......... که باعث از دست رفتن زمان یا نمره 

% چک شده و خالی از مشکل 100به صورت  شما شود غیر قابل اعتراض بوده بدلیل اینکه سایت، لینک و درگاه امتحان  

 سیستم می باشد.

رسد شده و هرگون تقلب   Web Cam: شایان ذکر است، تمامی مراحل آزمون ممکن است شما توسط 4نکته 

 احتمال از دست دادن پذیرش را دارا می باشد. 

 :نیازسیستم مورد حداقل  .1
a. Internet Explorer 9 یا باالتر 

b. Microsoft Windows 7,8,10 
c.  برايPC  بیت اجرا میکنند با  32که ویندوزCPU 2.4 GHZ Pentium 

d. Skype نصب شود 

e. Flash Player نصب شود 

f. 512 مگابایت رم 

g. 1000 مگابایت فضاي خالی 

h.  اینچ باشد 13حداقل اندازه صفه 

i. Keyboard & Mouse 
j. Anti-virus بروز 

k. هدفون و میکروفون 

l. قطع یا وصل نشود دسترسی به اینترنتی پایدار که 

m. Audio Codec 97 

 

 :مطالعه فایل راهنما براي انجام تنظیمات قبل از آزمون .2
a.  ساختDesktop Shortcut 

b.  بالك کردنAutocomplete/Add-on, pop-ups 

 

 



 
 

 

 
 

 
c.  اضافه کردنEnglish Language Test به سایت هاي مورد اطمینان 

d.  مطمئن باشید کهInternet Explorer  در حالتCompatibility View Mode نباشد 

e.  انجام تنظیماتی که بتوانید میکروفون را در Flash Player استفاده کنید 

f. .بررسی نهایی هدفون و میکروفون 

 

 با آرزوي موفقیت

 دوست دار شما

Step to Canada 

Admission@steptocanada.net  
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