
 

 
 

و یا حتی از جزئیات ثبت نام و سایت ثبت نام  آزمون سامفا چیست؟ آیا تا حال نام آزمون سامفا را شنیده اید؟ یا اصال می دانید

  آزمون سامفا اطالع دارید؟

در پاسخ به این سوال ها باید بگوییم افرادی که می خواهند در یک کشور خارجی به مدت طوالنی زندگی کنند یا در آن کشور به 

تحصیل یا کار بپردازند باید با زبان آن کشور آشنایی داشته باشند تا در کارهای خود دچار مشکل نشوند. بنابراین افراد غیر فارسی 

کشور ایران مهاجرت کنند یا در کشور عزیزمان به تحصیل یا کسب درآمد مشغول شوند نیز می بایست از  زبانی که می خواهند به

  .زبان فارسی اطالع داشته باشند

یکی از راه های سنجش میزان مهارت این افراد در زبان فارسی، شرکت در آزمون سامفا است. به همین علت در این مقاله، آزمون 

ل برای شما عزیزان شرح می دهیم. پس پیشنهاد می کنیم تا انتهای این مقاله را با دقت مطالعه کرده و در سامفا را به طور کام

 .صورت داشتن هرگونه سوال یا نیاز به دریافت راهنمایی های بیشتر با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید

 آزمون سامفا چیست؟

ل ذهن شما را هم درگیر کرده باشد. بنابراین در پاسخ به این سوال که آزمون سامفا چیست؟ شاید این سوا آزمون سامفا چیست؟

  .است فارسی های مهارت استانداردهای سنجش باید بگوییم سامفا مخفف

، مورد سنجش انددر این آزمون مهارت های زبانی افراد غیر فارسی زبان بدون توجه به این که از چه طریقی زبان فارسی را یاد گرفته

 .قرار می گیرد

آزمون سامفا را می توانیم مانند آزمون های تافل و آیلتس در زبان انگلیسی بدانیم که توسط سازمان سنجش آموزش کشور و با 

 .همکاری مراکز علمی بین المللی و اداره کل دانشجویان غیر ایرانی وزارت علوم برگزار می گردد

http://آزمون-سامفا-چیست/


 

 
 

 

 .کلیک کنید راهنمای ثبت نام آزمون آیلتس برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

همچنین این آزمون یکی از مالک های مهم تحصیل در دانشگاه های جمهوری اسالمی ایران است و افراد غیر فارسی زبان که می 

 .ندخواهند در کشورمان تحصیل کنند باید حتما نمره قبولی در این آزمون را کسب کرده باش

آزمون سنجش استانداردهای مهارت های فارسی به دو صورت شفاهی و کتبی برگزار می شود و افرادی که در آزمون کتبی موفق به 

شامل مهارت  کسب نمره قبولی شوند به آزمون شفاهی راه پیدا می کنند. نکته قابل توجه اینکه هر دو آزمون کتبی و شفاهی سامفا

افزون بر این آزمون سامفا دارای دو بخش دانشگاهی و عمومی است که  .ک مطلب و مکالمه هستندهای شنیداری، نوشتاری، در

بخش دانشجویی آن مربوط به دانشجویان می باشد و بخش عمومی این آزمون مربوط به آن دسته از افراد غیر فارسی زبان است که 

باشد و  الزم است بگوییم این مدرک بسیار معتبر می.شته باشندقصد مهاجرت، اقامت طوالنی مدت و یا اشتغال در کشورمان را دا

 .اعتبار آن دو سال است. مدرک سامفا به دو زبان فارسی و انگلیسی نیز ترجمه می گردد و در اختیار متقاضیان قرار داده می شود

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/


 

 
 

 هدف از برگزاری آزمون سامفا چیست؟

های ایرانی و غیر ایرانی رسیده است. در ادامه ها و شرکت ه تأیید دانشگاه آزمون سامفا تنها آزمون رسمی زبان فارسی است که ب

 .هدف از برگزاری این آزمون برای مطالعه شما عزیزان آورده شده است

 مند به زبان فارسی در دنیا زبانی دانشجویان و داوطلبان عالقه تعیین سطح میزان دانش و مهارت 

  زبان فارسی غیر افراد  بهاستانداردسازی آموزش زبان فارسی 

 ها و مراکز علمی کشور ورود دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در دانشگاه 

آموزشی کشور، شرکت در آزمون سامفا  -ها و مراکز علمی البته تنها مالک پذیرش دانشجویان غیر ایرانی برای تحصیل در دانشگاه 

 .( است100از  80و کسب حد نصاب نمره قبولی )

  العیهاط

ها از جمله دریافت روادید کار، دریافت  تواند در موارد مورد نیاز دستگاه های فارسی می آزمون سنجش استانداردهای مهارت

 .اقامت، تأسیس دفاتر در ایران و غیره برای اتباع غیر ایرانی نیز استفاده شود

 سایت ثبت نام آزمون سامفا چیست؟

سامفا را برگزار می کند بنابراین سایت ثبت نام آزمون سامفا نیز همان سایت سنجش می باشد. در با توجه به اینکه سازمان سنجش 

  .ادامه مراحل نام نویسی این آزمون و راهنمای تصویری آن قرار داده شده است

  های فارسی مراحل نام نویسی آزمون سنجش استانداردهای مهارت

 :مراحل نام نویسی در این آزمون به صورت زیر می باشند

 وارد کردن آدرس سایت سازمان سنجش در مرورگر و مراجعه به این سایت  

  از قسمت سمت راست سایت "آزمون سامفا "انتخاب گزینه 

  سیستم ثبت نام آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی"کلیک کردن گزینه ی" 

 اری و پرداخت کردن هزینه آزمون سامفاخریدن کارت اعتب 

 پر کردن اطالعات شخصی در فرم ثبت نام 

  ادامه ثبت نام"مراجعه مجدد به صفحه اصلی و کلیک بر" 

 وارد کردن کد کارت اعتباری و کد امنیتی در محل مربوط به آن ها 



 

 
 

 وارد کردن مشخصات تصویری خواسته شده مانند عکس  

 دریافت کد پیگیری 

 اطالعیه

 .کد پیگیری ثبت نام می بایست تا پایان زمان اعالم نتایج آزمون نزد هر داوطلب نگه داشته شود

  های فارسی راهنمای تصویری ثبت نام در آزمون سنجش استانداردهای مهارت

راجعه به سایت برای ثبت نام در آزمون سامفا ابتدا الزم است به آدرس سایت سازمان سنجش در مرورگر خود وارد شوید. پس از م

 .از قسمت سمت راست سایت را انتخاب کنید "آزمون سامفا "سنجش نیز باید گزینه 

 

 



 

 
 

 

 .کلیک نمایید "سیسیستم ثبت نام آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فار"حال در صفحه باز شده باید بر گزینه ی 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 .در این مرحله پس از خرید کارت اعتباری، هزینه آزمون می بایست پرداخت گردد

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 .به پر کردن اطالعات شخصی در فرم ثبت نام بپردازید حال باید

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

را  "تایید و ادامه"در این صفحه، عبارت پس از مطالعه مندرجات موجود  مراجعه کنید و سپس الزم است تا مجددا به صفحه اصلی

 .انتخاب نمایید

 

 

 

 

ید و بعد از پس از انجام مراحل ذکر شده فوق، اکنون باید شماره سریال کارت اعتباری و عبارت امنیتی موجود در صفحه را وارد کن

 .را انتخاب نمایید تا مراحل ثبت نام در آزمون سامفا آغاز شود "ورود به سیستم"آن گزینه 



 

 
 

 

 .در فرم ثبت نام، کد پیگیری ثبت نام آزمون قابل دریافت استدر آخرین مرحله نیز پس از وارد کردن اطالعات شخصی 

 .کلیک کنید SAT ثبت نام آزمون برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

 م آزمون سامفا چیست؟مدارک الزم برای ثبت نا

 :داوطلبان برای ثبت نام در آزمون سامفا مدارک زیر را باید داشته باشند

 سه قطعه عکس پرسنلی سه در چهار 

 اصل و کپی صفحه اول گذرنامه  

 فرم پر شده آزمون سامفا 

 فیش پرداخت شده هزینه آزمون 

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/


 

 
 

  بررسی زمان و محل برگزاری آزمون سامفا

آزمون سامفا حداقل سه بار در سال برگزار می شود و زمان آزمون از طریق سایت سنجش اطالع رسانی می گردد. به طور معمول ماه 

های خرداد، شهریور و دی برای برگزاری آزمون سامفا در نظر گرفته می شود اما نهمین و آخرین دوره برگزار شده این آزمون در 

 .هجری قمری( بوده است ۱۴۴۳ذی الحجه سال  ۲۲میالدی و  ۲۰۲۲جوالی سال  ۲۲)  ۱۴۰۱تیرماه  ۳۱تاریخ 

در خصوص محل برگزاری این آزمون هم باید بگوییم نهمین دوره آن در شهرهای اصفهان، تهران و سنندج در داخل کشور برگزار 

زمان با شهرهای کشور ایران برگزار شد. همچنین شهرهای نجف اشرف، بغداد، سلیمانیه و بیروت نیز این آزمون را به صورت هم

 .کردند. به این صورت که سامفا در داخل کشور به صورت الکترونیکی و در خارج از کشور به صورت کاغذی و حضوری بود

 .البته محل برگزاری آزمون در هر دوره با توجه به تعداد متقاضیان آن شهر تعیین می گردد

  

 .کلیک کنید ثبت نام آزمون تولیمو برای دریافت اطالعات بیشتر در مورد

  اخبار پیرامون ثبت نام آزمون سامفا

  همین دوره آزمون سامفااطالعیه برگزاری د

آذر در سایت سازمان سنجش قابل  15الی  1ثبت نام دهمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی )سامفا( از تاریخ 

  .خواهد بود 1401دی ماه  15برگزاری آزمون روز  انجام است و تاریخ

 خالصه مطلب

و آن را به طور کامل معرفی نمودیم. همچنین راهنمای تصویری  زمون سامفا چیست؟آ در این مقاله به بررسی این سوال پرداختیم که

  .مراحل ثبت نام این آزمون را به همراه سایت ثبت نام آزمون سامفا برای مشاهده شما عزیزان شرح دادیم

  افزون بر این به پاسخ این سوال پرداختیم که مدارک الزم برای ثبت نام آزمون سامفا چیست؟

کنار تمامی این موارد نیز بیان کردیم محل آزمون و زمان آن چگونه تعیین می گردد. در پایان نیز اطالعیه مربوط به برگزاری  در

 .دهمین دوره آزمون سامفا را ذکر نمودیم

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d8%b3%d8%a7%d9%84-1400/


 

 
 

د دریافت اطالعات امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد اما چنانچه در خصوص ثبت نام این آزمون سوالی دارید یا نیازمن

بیشتری می باشید می توانید با مشاوران ما در ایران تحصیل ارتباط برقرار نمایید و یا سوال خود را به صورت کامنت برای ما در 

 .انتهای همین مقاله بنویسید تا مشاوران کارآزموده ایران تحصیل در اسرع وقت به شما پاسخ دهند

  

 .مون سامفا چیست؟ کلیک کنیدمقاله آز  pdf برای دانلود فایل

  

  

  

 


