
www.Iran-Australia.com

قوانین IDP استرالیا در خصوص آیلتس



www.Iran-Australia.com

ثبت نام

1   ارائه اصل گذرنامه جهت ثبت نام و شرکت در آزمون الزامیست. چنانچه این مدارک  در دو مرحله آزمون کتبی 
و شفاهی همراه شما نباشد اجازه حضور در آزمون را نخواهید داشت و هزینه ثبت نام نیز به شما مسترد نخواهد شد. 
همچنین امکان تغییر تاریخ آزمون نیز در چنین شرایطی وجود نخواهد داشت. به خاطر داشته باشید که با گذرنامه 

منقضی نمی توانید در آزمون شرکت کنید. در چنین شرایطی نیز هزینه ثبت نام به شما مسترد نخواهد شد. 

2   چنانچه پس از  ثبت نام در آزمون، گذرنامه خود را تعویض کردید، تا بیست روز قبل از تاریخ آزمون نسبت به 
ویرایش و ثبت شماره گذرنامه جدید خود اقدام نمایید. در غیر اینصورت، اعمال هر گونه تغییر در روز آزمون مشمول 

هزینه و طی مراحل قانونی خواهد بود. 

3   مشموالن نظام وظیفه می توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل یا در بازه زمانی فراغت از تحصیل یا با به 
همراه داشتن نامه نظام وظیفه و کارت ملی هوشمند و یک مدرک شناسایی معتبر دیگر مانند شناسنامه در آزمون 

شرکت نمایند.

4   هنگام ثبت اطالعات خود از قبیل شماره گذرنامه و کارت ملی، آدرس ایمیل و شماره تماس دقت نمایید. هر گونه 
تغییر مشمول هزینه و طی مراحل قانونی خواهد بود.

5   متقاضیان امکان تغییر نام و نام خانوادگی ثبت شده در پروفایل خود را ندارند.

6   به همراه داشتن همان گذرنامه و یا کارت هویتی که شماره آن را در فرم ثبت نام در حساب کاربری خود قید 
کرده اید در روز آزمون الزامی است.

7   نیازی به بارگزاری عکس در زمان ثبت نام نیست. 

روز امتحان 

 1   مداد، خودکار و پاک کن همراه داشته باشید.

2   از آوردن ماژیک هایالیت، الک غلط گیر و هر گونه مداد رنگی جدا خودداری فرمایید.
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3   از ورود با تاخیر داوطلبان به جلسه آزمون ممانعت به عمل می آید. هزینه امتحان برای این دسته از داوطلبان 
مسترد نخواهد گردید و امکان تغییر تاریخ آزمون نیز برای آنها وجود نخواهد داشت.

حین امتحان 

1    حین برگزاری آزمون، داوطلبان تحت هیچ شرایطی نمی توانند با دیگر داوطلبان صحبت کنند. 

2   داوطلبان حق کپی برداری از نوشته های دیگران را نداشته و با افراد خاطی برابر با قانون برخورد می شود. 

3   داوطلبان مجاز به استفاده از وسایل الکترونیکی و یا دیکشنری  در جلسه آزمون نمی باشند. سالن های امتحانی 
مجهز به دوربین مدار بسته بوده و در صورت رویت چنین مواردی، فرد یا افراد خاطی از ادامه آزمون محروم خواهند شد.

4   آوردن ساعت مچی از هر نوع و هرگونه خوراکی و کشیدن سیگار در سالن آزمون ممنوع می باشد.

5   خارج کردن هر گونه وسایل آزمون به طور مثال برگه امتحانی از سالن ممنوع بوده و در صورت رویت چنین 
مواردی، با فرد خاطی برابر با قانون برخورد می شود.

6   شرکت کنندگان مجاز به خروج از سالن بدون هماهنگی نبوده و این امر تخلف محسوب می گردد.

تقلب در آزمون 

چنانچه داوطلبان در آزمون تقلب کنند، عالوه بر محروم شدن از آن آزمون، لیستی از اسامی آنها در اختیار موسسات 
مجری قرار گرفته تا طبق قانون از شرکت کردن ایشان در آزمون های بعدی ممانعت به عمل آید.  الزم به ذکر است 

این لیست پس از هر آزمون به روز خواهد شد.

مصاحبه آزمون آیلتس 

تاریخ آزمون speaking داوطلبان 10 روز قبل از آزمون کتبی در پروفایل ایشان اعالم می شود. الزم به توضیح است 
آزمون speaking معموال در بازه زمانی 7 روز قبل یا بعد از آزمون کتبی برگزار می گردد. شایان ذکر است در برخی 
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از حوزه های امتحانی آزمون speaking معموال در همان روز آزمون کتبی یا یک یا دو روز قبل / بعد ازآزمون کتبی 
برگزار می شود.

1   چنانچه تا 10 روز قبل از آزمون کتبی، زمان مصاحبه اطالع رسانی نشود، داوطلبین می بایست نسبت به کسب 
اطالع از موسسه ای که از طریق آن ثبت نام کرده اند، اقدام نمایند.

2    تغییر تاریخ امتحان مصاحبه امکان پذیر نمی باشد.

3    چنانچه تاریخ مصاحبه قبل از آزمون کتبی باشد و داوطلب به هر دلیلی موفق به شرکت در مصاحبه نگردد، از حضور وی 
در امتحان کتبی ممانعت به عمل خواهد آمد و در این شرایط هزینه پرداختی ایشان غیر قابل استرداد می باشد.

تغییر فرمت آزمون 

 1   داوطلبین در صورت تمایل به تغییر زمان آزمون، فرمت آزمون از آکادمیک به جنرال و بالعکس و همچنین شهر 
محل آزمون پس از ثبت نام قطعی، می بایست 37 روز قبل از آزمون کتبی، به صورت آنالین و با پرداخت 25 درصد 
از مبلغ آزمون نسبت به ثبت درخواست خویش اقدام نمایند. به خاطر داشته باشید که درخواست هر گونه تغییر فقط 

از طریق پروفایل متقاضیان امکان پذیر می باشد. 

2   تغییر نام و یا انتقال آزمون به شخص دیگر امکان پذیر نمی باشد.

کنسل کردن آزمون

1   انصراف از آزمون تنها 37 روز قبل از آزمون کتبی و به صورت آنالین امکان پذیر می باشد. الزم به ذکر است که 
در چنین شرایطی 25 درصد از مبلغ پرداختی به عنوان جریمه از داوطلب کسر شده و ایشان می توانند درخواست 

استرداد وجه نمایند.

2   چنانچه داوطلب درخواست انصراف و لغو آزمون را در بازه زمانی کمتر از 37 روز به آزمون کتبی اعالم نماید، 
مبلغی به وی مسترد نخواهد شد. 

3   لغو درخواست استرداد به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد. 

4   داوطلبانی که موفق به شرکت در آزمون شفاهی یا کتبی نشده باشند می توانند با ارائه گواهی معتبر پزشکی دال 
بر بیماری جدی، در بازه زمانی 5 روزه، نسبت درخواست عودت هزینه پرداختی خود با کسر 25 درصدی اقدام نمایند. 
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نتایج آزمون

 1    داوطلبان می توانند نتایج آزمون را 13 روز پس از تاریخ آزمون کتبی در سایت موسسه ای که از طریق آن ثبت 
نام کرده اند مشاهده نمایند. 

2    امکان اعالم نتایج از طریق تلفن، فکس یا ایمیل وجود ندارد.

3    برای دریافت کارنامه به صورت حضوری ارئه کارت شناسایی )پاسپورت یا کارت ملی( الزامی است.

4    امکان صدور کارنامه چاپی برای بار دوم در مواردی که داوطلب مدارک معتبر مهاجرت یا اخذ شهروندی به یکی 
از کشور های کانادا یا انگلستان را داشته باشند امکان پذیر است.  

5    کارنامه فقط در صورتیکه صادر می شود که داوطلبان در هر دو آزمون کتبی و شفاهی شرکت کرده باشند. 

6    مدرک آیلتس 2 سال اعتبار دارد. 


