
 (Entry Exam & Interview)-Preمصاحبه و قبولی در آزمون ورودی:

  حرفه   این  دروس بهتر  چه هر یادگیری و هوانوردی  صطعت  در  سطاایی  به نقش  سطیانگلی زبان  سطح  که  آنجایی از

 زبان  مجرب  اساتید   توسط  دانششجویان  زبان  سح   کشوری هواپیمایی سازمان مقررات و قوانین  به  توجه با و  دارد

 بهبود و  دانشططجویان  پیشططرف   روند   در تا گرفته قرار  بررسططی و  ارزیابی مورد  ورود از قبل  رز  هوانوردی مجموعه

 نگردد. ادابج  خللی عایاان این  آموزش  عملکرد

 مهمی  بسطیار  نقش مهمانداری دانشطجویان  اسطتددامی  آزمون  در  انگلیسطی  زبان دانش  سطح   که  آنجایی از همچعین

  در   باسط  می  خود  گواهیعامه  دریاف  معظور  به  پرواز مراقب  و دیسطچچری ،  خلبانی دانشطجویان و  نماید   می  ایفا

 مورد مراکا از  یکی  در  Rating) proficiency (language LPR  یهوانورد  یسططط یانگل زبان  آزمون  امتحان

  رز  هوانوردی  آموزش مرکا نمایعد   کسطط  را قبول  قابل  نمره و کرده  شططرک   کشططوری هواپیمایی  سططازمان اعتماد

 نماید.  می هوانوردی  صعت   به  ورود از قبل محترم  دانشجویان  سح  تتیین  به اقدام

 ارزیابی   مورد   هوانوردی   انگلیسی   زبان  آزمون   در   داوطلب   انگلیسی   زبان   از هایی  مولفه   چه -

 گیرد؟   می   قرار

 اسیمق  در  شططده ذکر  یزبان مولفه  شططش  آزمون،  در کععدگان  شططرک   یسطط یانگل  زبان مهارت  سططعجش یبرا

,fluency, structure(grammar),vocabulary, pronunciation ) کائویا  یسطط یانگل  زبان  یابیارز

interaction comprehension,)  9835  ومحطاب   گرفط   خواهعطد   قرار  یابیط ارز  موردDOC  کطائو،یا 

  به  فرد  یسط یانگل  زبان مهارت  یینها  سطح  ععوان  به مولفه  شطش نیا از  کدام هر  در  شطده  کسط   سطح  نیکمتر

 شد.  خواهد   گاارش یکشور ییمایهواپ  سازمان و آزمون مرکا

 

 کنند؟  شرکت یهوانورد یسیانگل زبان آزمون در دی با یکسان هچ -

 FIC,ACC,ACC) تهران  پرواز  کعترل  مرکا  در  شطططا طل  یهوائ  کیط تراف  کعترلر  یهطا  عطامطهیگواه  دارنطدگطان  هیط کل

 ) RADARدرسططططعططد   ذکططرشططططده  یالططمططلططلطط   نیطط بطط   یهططا  فططرودگططاه  و AIP ی اسطططط مطط   یجططمططهططور  

 شطامل  یخلبان  یها عامهیگواه  دارندگان هیکل  نیهمچع وRADAR) ,APP (GROUND,TOWER,APP رانیا

 (PPL,CPL,ATPL)باشعد   یم کائویا 4  یسیانگل زبان  سح   حداقل داشتن  به  لامم. 



  یها   آزمون  در  شططرک  از قبل  باال  در  شططده ذکر یها  عامهیگواه  کسطط  ژهیو  یها  آزمون  در  شططرک  انیمتقاضطط 

 باشعد.  کرده کس  را  یهوانورد ژهیو  یسیانگل زبان  چهار  سح   حداقل  د یبا  مربوطه،

 شود؟ یم هیتوص  یهوانورد یسیانگل زبان آزمون یبرا یمنابع چه خواندن

 زبان  ییتوانا  یکل  یابیارز  آزمون، نوع نیا  در  اسطط . Proficiency آزمون  نوع  از یهوانورد  یسطط یانگل زبان  آزمون

 یم  نظر مد   شططده  نییتت قبل  از یهااریمت با  سططهیمقا  در مدتلف یتهایموقت یبرا زبان  از  یعمل اسططتفاده  در  آموز

  دوره  کی  با میمسطتق  طور  به  تسط  نیا که اسط  نیا  در  یسط یانگل  زبان گرید  یها  تسط   با  تسط  نوع نیا فرق  باشطد.

  شطرک    افراد که  یآموزشط   موسطسطات و ها  دوره  نوع و ها  دوره  تتداد  تسط   نوع  نیا  در  .سط ین  مرتبط  خاص  یآموزشط 

 یبرا  یسططط یانگل  زبان از  عم   توانعطد  یم اانیم  چه  به افراد که عسططط یا  اسططط  مهم  آنچطه  ندارد   یط اهم  اند   کرده

  باشطد یم  تسط   نوع نیا از کائویا  یسط یانگل زبان  سطح  آزمون  کععد.  اسطتفاده  مدتلف  یتهایقتمو  در ارتباط یبرقرار

  محطالتطه  نیا وجود  با  سطططعجطد.  یم را  آزمون  در  کععطدگان  شطططرک Listening و speaking یمهطارتهطا فقط  که

 آزمون  در  هکععد   شططرک   افراد  عملکرد  بهبود  در  تواند  یم  یهوانورد  یسطط یانگل  زبان مورد  در  شططده  چاپ  یکتابها

 :اس   شده اشاره  آنها از  یبتض  به  ریز  در که  شود واقع موثر

• English for aviation 

• Aviation English for ICAO compliance 

• Check your aviation English 

  •Flightpath 

 


