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آزمون آیلتسUKVI
آزمون آیلتس  UKVIیک آزمون امن برای دولت بریتانیا است که متقاضیان مهاجرت یا تحصیل در این کشور باید
در آن شرکت کنند .در اصل آزمون  UKVIمدرکی برای اثبات تواناییهای زبان انگلیسی متقاضیان مهاجرت و
ویزای کشور انگلستان است .قوانین این آزمون را نیز سازمان ویزا و مهاجرت کشور انگلستان تعیین میکند.
آزمون  IELTS UKVIبسیار شبیه آزمون  IELTS Generalاست .آیلتس جنرال برای آن دسته از افرادی است
که قص د مهاجرت و زندگی در یکی از کشورهای انگلیسی زبان مثل آمریکا ،انگلستان ،استرالیا ،کانادا و  ...را دارند،
ولی نمی خواهند در آنجا تحصیل کنند .آیلتس  UKVIاز این نظر بسیار شبیه آیلتس جنرال است با این تفاوت
که باید حتما در مراکزی انجام شود که تحت نظارت اداره مه اجرت انگلیس باشد و میزان نظارت بیشتری انجام
میشود.
چه کسانی باید در آزمون  UKVIشرکت کنند؟
اگر در یکی از گروههای زیر هستید شامل آزمون  UKVIمیشوید:
•

میخواهید در دانشگاه های انگلستان ادامه تحصیل بدهید.

•

در کشور انگلستان مجوز و ویزای کاری بگیرید.

•

مهاجرت خانوادگی داشته باشید.

•

اقوام و یا خانواده تان در آنجا زندگی کنند و قصد ملحق شدن به آنها را داشته باشید.

•

اقامت دائم یا شهروندی انگلستان را بگیرید.

تفاوت آزمون آیلتس و آزمون آیلتس UKVI
در ماه فوریه سال  ،2015دولت انگلستان چندین تغییر و اصالح را به آزمون های  SELTSاعالم کرد .آزمون های
 SELTSآن دسته از آزمونهایی هستند که دانش آموزان برای اخذ ویزای کشور انگلستان از نوع ویزای Tier 4
آموزشی ،می بایست در آنها شرکت نمایند .این تغییرات از ماه آپریل  2015اجرا شده اند.
اما با وجود اینکه بیش از یک سال از اعمال تغییرات ج دید می گذرند ،برخی از والدین ،دانش جویان و حتی
مشاوران آموزشی و مها جرتی اطالعات دقیقی از این تغییرات نداشته و با تاثیر آن در روند مهاجرتی و اخذ ویزای
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دانشجویی آشنا نیستند.آزمون آیلتس ،که مخفف International English Language Testing System
می باشد.
آیلتس و آیلتس برای  UKVIاز نظر قالب  ،محتوا  ،امتیازدهی و سطح دشواری یکسان هستند .با این حال  ،فرم
گزارش آزمون که حاوی نتایج شما است  ،کمی متفاوت است تا نشان دهد که شما در آزمون آیلتس رسمی UKVI

که توسط وزارت کشور انگلیس تأیید شده است شرکت داشته اید.

نحوه ثبت نام آزمون IELTS UKVI
نحوهی ثبت نام آزمون آیلتس  UKVIمشابه ثبت نام آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال است .زمانیکه ثبتنام را
به صورت اینترنتی انجام دادید زمان آزمون شفاهی آن  12روز قبل از آزمون برای شما پیامک می شود .تنها تفاوت
این آزمون در این است که تنها امکان ثبتنام در موسسات موردتایید اداره مهاجرت انکلستان وجود دارد .سه
مهارت  Listening ،Writingو  Readingدر یک روز مورد سنجش قرار میگیرند و زمان برگزاری Speaking
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از طرف موسسه به داوطلب اعالم می شود .آزمون  IELTS UKVIبه دو صورت کاغذی ( )Paper Basedو
کامپیوتری ( )Computer Deliveredبرگزار میشود.
تفاوت آزمون آیلتس  UKVIکامپیوتری و کاغذی
تفاوتی در ساختار و نوع سواالت آزمون کامپیوتری و کاغذی آیلتس  UKVIوجود ندارد .تنها کسانیکه آزمون
کامپیوتری را انتخاب کردهاند مهارتهای  Listening ،Writingو  Readingرا به صورت کامپیوتری انجام
می دهند و آزمون اسپیکینگ پس از آن به صورت حضوری برگزار میشود.
انواعIELTS for UKVI
آزمون آیلتس  UKVIدارای انواع مختلفی است وجود داره که بسته به هدف شما و روش مهاجرتی که در نظر
دارید باید انتخاب شود .انواع آزمون آیلتس  UKIVبرای ویزای انگلستان به شرح زیر هستند:
 IELTS for UKVI (Academic) .1این نوع آیلتس برای افرادی مناسب هست که قصد دارند درکشور
انگلستان ادامه تحصیل بدند .همینطور اگر قصد دارید مجوز کار در انگلیس دریافت کنید هم باید آزمون
آکادمیک را شرکت کنید.
 IELTS for UKVI (General Training) .2این مدل آزمون برای افرادی مناسب هست که مایلند به
انگلستان مهاجرت کنند و یا دانش آموزانی که قبل از دوره دانشگاه قصد تحصیل دارند این نوع آیلتس را
باید امتحان بدهند.
IELTS Life Skills A .3اگر یک فامیلی در انگلستان دارید و می خواهید برای محلق شدن به خانواده خود
به آنجا سفر کنید این نوع آزمون را باید بدهید .در این آزمون سطح  Speakingو  Listeningخود را
به اداره مهاجرت باید اثبات کنید.
IELTS Life Skills A2 .4این آزمون هم برای اثبات دارید سطح  speakingو  Listeningمیباشد با این
تفاوت که برای کسانی است که میخواهند به همسر یا شریک زندگی خود ملحق شوند.
 IELTS Life Skills B1 .5در این نوع ویزا هم مجددا سطح  speakingو  Listeningشما مورد ارزیابی
قرار میگیرد .این آزمون افرادی است که قصد اقامت دائم و یا شهروندی در انگلستان را دارند.
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نمره موردنیاز آزمون آیلتس  UKVIبرای انواع ویزا
برای انواع مختلف ویزا نمرههای مختلفی نیاز است که در زیر بررسی می شوند:
 )1ویزای جنرال Tier 1
ویزای  Tier 1ویزای عمومی است و در سطح  C1است و حداقل نمرهی قابل قبول برای آن  7است.
 )2ویزای استعدادهای خاص Tier 1
ویزای  Tier 1 Exceptional talentبرای استعدادهای خاص صادر می شود و دارای سطح  B1است و نمرهی
 4آزمون آیلتس  UKVIرا نیاز دارد.
 )3ویزای کارآفرینی Tier 1
ویزای  Tier 1 Entrepreneurبرا ی افرادی است که قصد کارآفرینی دارند و با سطح  B1نیاز به نمرهی 4
آزمون  IELTS UKVIدارد.
 )4ویزای عمومی Tier 2
ویزای  Tier 2 Generalنیز از نوع عمومی و دارای سطح  A1است و نیاز به نمرهی  4دارد.
 )5ویزای ورزشکاری Tier 2
ویزای  Tier 2 Sportsperson Visaنیز برای ورزشکاران است و دارای سطح  A1است که نیاز به نمرهی 4
دارد.
 )6ویزای دانش آموزی Tier 4
ویزای  Tier 4 student visaبرای دانشآموزان قبل از دانشگاه است و با سطح  B1نمرهی قبولی در آن 4
است.
 )7ویزای خانواده یک فرد مقیم
ویزای  Family of a settled personبرای کسانی که نمرهی آزمون  IELTS UKVIرا اخذ کردهاند ،است و
نیاز است تا خانوادهی آنها  IELTS Life Skillرا در سطح  A1کسب کنند.

4

+989131957424

ehsanrayani.elt

www.rayani.ir

درخواست کارنامه اضافی آزمون آیلتس UKVI
داوطلبین میتوانند  5کارنامهی آزمون آیلتس  UKVIرا بدون پرداخت هزینهای به سازمانهای موردنظرشان
ارسال کنند و به صورت کپی تنها یک کارنامه به داوطلبان داده میشود و امکان کارنامهی المثنی وجود ندارد.
درخواست تجدید نظر نمره آزمون آیلتس UKVI
داوطلبین میتوانند در صورتی که به نمرهی یک یا دو مهارت خود اعتراض دارند درخواست تصحیح مجدد
( )Enquiry on Resultsآن را بدهند .آزمون داوطلب توسط  British Councilدوباره بررسی میشود و نتایج
آن حداکثر تا  21روز پس از آن برای داوطلب ارسال می شود .هزینه درخواست تجدید نظر معادل  100پوند
خواهد بود .درخواست تجدیدنظر تنها تا  6هفته پس از برگزاری امتحان قابل انجام است.
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