یکی از اصلی ترین مدارکی که متقاضیان ادامه تحصیل و یا اخذ اقامت کشورهای دیگر به آن احتیاج دارند ،مدرک بین المللی زبان می باشد.
حال سوال اینجاست که کدام مدرک معتبر تر می باشد؟ متقاضی باید در کدام آزمون شرکت نماید؟ کدام آزمون بیشتر توصیه می شود؟ کدام
آزمون ساده تر است؟
تافل  ،آیلتس یا پی تی ای
حالت اول :در صورت اقدام برای اخذ اقامت تحصیلی ،متقاضی باید ابتدا دانشگاه مد نظر خود را انتخاب نماید .بعضی از دانشگاه ها و مراکز
آموزشی تاکید زیادی بر روی یک مدرک زبان خاص دارند .در این صورت متقاضی بسته به نیاز دانشگاه و یا مرکز آموزشی باید مدرک زبان
مورد نیاز را ارائه نماید.

حالت دوم :اغلب دانشگاه های معتبر ،قوانین خاصی برای آزمون زبان ندارند و هر دو مدرک زبان قابل ارائه است .اما عمده دانشگاه های کشور
آمریکا بر روی مدرک تافل و کشور های استرالیا و کانادا به دلیل وابستگی نسبی به بریتانیا ،بر روی آیلتس تاکید بیشتری دارند( .مجری
برگزاری کننده آزمون آیلتس ،بریتانیا می باشد) اما نکته قابل توجه این است که می توان از معادل سازی این مدارک جهت استفاده در شرایط
و کشورهای دیگر بهره برد .برای مثال از مدرک معادل آیلتس برای دانشگاه هایی که مدرک تافل نیاز دارند می توان استفاده کرد.

حالت سوم :استفاده از آزمون پی تی ای که یکی از پیشرو زبان انگلیسی مانند آیلتس و تافل است که از اعتبار باالی جهانی برخوردار بوده و
مورد قبول اکثر کشور های دنیا برای اخذ اقامت و ادامه تحصیل است و متقاضیان عالقمند به مهاجرت به کشورهای استرالیاو کشورهای
اروپایی می توانند از این آزمون استفاده کنند .این آزمون اولین بار در سال  1982برگزار شد و کم کم به یکی از رقبای آیلتس و تافل تبدیل
شده است .به ویژه این روزها شاهد افزایش اعتبار این آزمون و مراکزی که آن را به رسمیت میشناسند ،هستیم آزمون پی تی ای به صورت
کامپیوتری برگزار میشود و ساختار سواالت آن با آیلتس متفاوت است .آزمون های تافل و آیلتس به دو صورت کاغذی و کامپیوتری برگزار می
شوند ،اما پی تی ای فقط با استفاده از کامپیوتر در مراکز رسمی پیرسون برگزار می شون .محوریت سواالت از چهار مهارت اصلیSpeaking-
Listening-Writing-Readingارزیابی شده و شبیه آزمون های دیگر همانطور که میدانید مهارت ها را به صورت جداگانه می سنجند،
سواالت پی تی ای بر اساس مهارت زبانی تفکیک می شوند و معموال سواالت دو مهارت را همزمان ارزیابی می کند ،اما نمره سواالت هر بخش،
روی مهارت های دیگر هم تاثیر می گذارند .تنها مرکز برای ثبت نام آزمون پی تی ای وبسایت پریسون به آدرس
www.pearsonpte.com/bookاست که ابتدا باید حساب کاربری خود را ایجاد کنید ،سپس آزمون را انتخاب می کنید و بعد در دو نوع
استاندارد و با تاخیر می توانید مرکز مورد نظر را انتخاب نمایید .پس از تکمیل اطالعات فرم ثبت نام در تاریخ و مرکز مشخص ،هزینه را
پرداخت می کنید و برگه ثبت نام تان آماده پرینت است .باید توجه داشت  5روز بعد از آزمون در پنل خود در سایت می توانید نتایج آزمون
خود را ببینید و اگر از نتایج راضی نیستید می توانید مجددا از طریق سایت اقدام کرده و در آزمون شرکت کنید .به خطر داشته باشید هیچ
مرکز دیگری اقدام به ثبت نام آزمون پی تی ای نمی کند و تنها از سایت رسمی پریسون مقدور است.

حالت چهارم :در اکثر اوقات کشور های اروپایی و آسیایی ،تعصب و حساسیت خاصی نسبت به نوع آزمون زبان برگزاری ندارند و متقاضی بسته
به دامنه اطالعات ،قابلیت های یادگیری و سایر شرایط خود می تواند نوع آزمون خود را انتخاب نماید.

در پایان باید به این نکته توجه داشت که بیشترین تاثیر برای انتخاب نوع آزمون ،دانشگاه و کشور مقصد می باشند .زیرا تاییدیه نهایی از جانب
آن ها صورت می پذیرد.برای مثال کشور کانادا ،آزمون های آیلتس جنرال و  CELPIPرا قبول می داند و در صورتی که متقاضی دارای مدرک
تافل باشد ،هنگام انجام امور اخذ اقامت ،نیاز به تعویض آزمون و یا معادل سازی مدرک زبان خود خواهد بود.

