
 

 در کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران ی دانشگاهیآمادگی آزمون سامفا دوره

 

شکی     شگاه علوم پز شتر زبان در نظر دارد به منظور آمادگی تهران کالج بین الملل دان صی آمادگی این آزمون را    آموزان، دورههرچه بی ص های تخ

 برگزار نماید.

مهمترین آزمون بسندگی در زبان فارسی است. سامفا      های فارسی سنجش استانداردهای مهارت  نام اختصاری   سامفا  الزم به ذکر است که 

ستاندارد مهارت    سنجش ا ست       میهای زبانی افراد، به  سی ا سی، مانند آزمون های تافل و آیلتس در زبان انگلی سامفا در زبان فار این   .پردازد. 

 گردد. آزمون دو بار در سال برگزار می

 ساعت 46: آمادگی دورهزمان پیشنهادی مدت 

 آبان ماه  نیمه دوم: آمادگی شروع دوره

 های شنیداری، خوانداری، نگارش پیشرفته و گفتگوی موضوعی پیشرفته است.  در این دوره تمرکز بر مهارت

 

 موزشتمرکز و هدف آ مدت زمان )برحسب ساعت( مهارت

 ساعت( 16جلسه ) 8 شنیداری

. همچنین شودشنیداری آشنا میمیآموز با مهارتهای عمودر این دوره، زبان

 تواند با تدارک نقشه ذهنی ، اطالعات شنیده شده را طبقه بندی نماید. می

 شود.میحل تمرینها و تستهای شبیه سازی شده آشنا با 

 ساعت( 6جلسه ) 3 گفتاری
و میزبان آموز با روشهای پاسخگویی به پرسشهای عمودر این دوره، 

 شود.میتخصصی در حوزه پزشکی آشنا 

 ساعت( 12جلسه ) 6 خوانداری

تواند برحسب نوع سوال به پیش بینی و میدر این دوره، زبان آموز 

شود و میپاسخگویی در زمان مناسب بپردازد.  همچنین با انواع سوالها آشنا 

 آموزد.میوثر را مهارتهای خواندن م

نگارش 

 پیشرفته
 ساعت( 12جلسه ) 6

شود و زبان میو تخصصی ارائه میدر این دوره، دو نوع شیوه نگارش عمو

آموزان در قالب نگارش پیشرفته، به کاربرد مناسب نکات دستوری مسلط 

 شوند.می

 

شی در طول این مدت برگزار می  دو سازی      شود.  آزمون دوره آزمون آزمای شبیه  ست که زبان آموز بتواند با نمونه های  شی به نحوی ا های آزمای

 مسلط شود و نمره تقریبی خود را در آزمون سامفا بسنجد.زنی و تستشده بر مهارتها 

 

 

 



 

SAMFA Preparation Course 
 

Tehran University of Medical Sciences International College 

 

The TUMS International College intends to conduct specialized exam preparation courses in order to 

prepare the participants as much as possible. 

 

It should be noted that Standard Persian Language Proficiency Test (SAMFA) is the most important 

proficiency test in Persian Language.  Similar to IELTS (English), DILF/DELF/DALF (French), and ZD (German) 

tests, SAMFA Test is held as two types of ‘General’ and ‘Academic’ that regardless of the source and 

learning approach of applicants, measures their Persian language speaking, listening, reading and writing 

proficiency.  

The course hours: 46 hours 

This course will be initiated from November 6th, 2019. 
Lesson Planning Skills: Listening, Reading, Advanced Writing and Speaking. 

 

Skill Time (hours) Focus and objectives  

Listening skill 8 sessions (16 hours) During this course, the learners study the general listening 

skills. The participants can also classify the information 

listened by providing a mental map and learn about the test 

solving methods. 

Speaking skill 3 sessions (6 hours) During this course, the learners study how to response 

general and special academic questions.  The learner can 

also boost his/her responses.  

Reading skill 6 sessions (12 hours) During this course, the student can predict and respond 

different types of questions. The participants will be 

familiar with all sorts of questions and learn effective 

reading skills. 

Writing skill 6 sessions (12 hours) There are two types of general and specialized writing 

courses and learners become proficient in the proper use 

of grammar. 

 


