
 

 دانشگاه صنعتی شریف      

 شناسیها و زبانمرکز زبان        
  

 شرکت در اولین دورۀ مقررات

 (SEPT)دانشگاه صنعتی شریف  آزمون بسندگی زبان انگلیسیِ

 رساند: آگاهی می وسیله بهآزمون بسندگی زبان، بدینقبلیِ مربوط به برگزاری  هایپیرو اطالعیه

 

  آزمون اولین دورۀSept شود. برگزار میصبح  10ساعت ، 1400شنبه سوم تیرماه روز پنج 

 داوطلبان  9:40شود. بعد از ساعت صبح باز می 9:15( از ساعت صنعتی شریف درهای حوزۀ آزمون )ساختماِن تاالرهای دانشگاه

 کمدست ، داوطلبانحامری از ازدجلوگیو   مناسبحفظ فاصلۀ اجتماعیِمنظور به. زمون را ندارنداجازۀ ورود به محل آوجه هیچبه

 حضور یابند.  آزموندقیقه قبل از شروع آزمون در حوزۀ  30 تا 40

  ،الزامی است. « کارت دانشجویی» و «کارت ورود به جلسه» همراه داشتنِبرای ورود به جلسه 

 چاپ است. قابل سامانۀ آموزشدر آزمون بسندگی زبان در  نامثبت سازیِ پس از نهایی کارت ورود به جلسه 

  ِو...(، کیف، جزوه، یادداشت و برگۀ  ، ساعت هوشمندالکترونیکی و صوتی )نظیِر موبایل، تبلتهرنوع وسیلۀ ارتباطی، همراه داشتن

 شود. محسوب میو تقلب اضافی در جلسۀ آزمون ممکن نیست و تخلف 

 همراه داشته باشید. به کن و مداد تراش حتمًا مداد نرم مشکی، خودکار، پاک 

  اجازۀ ترک صندلی و  ،نها توسط مراقباآوری برگهو جمع داوطلبان تا پیش از پایاِن آزموناست. دقیقه  110آزمون مدت زمان

 خروج از تاالرها را ندارند.

 ویژه استفاده از ماسک هنگام برگزاری آزمون ضروری بهداشتی رعایت شود. بههای الزم است درطول برگزاریِ آزمون دستورالعمل

 است.

  20) ، خواندن و درک مطلبسؤال( 20) ، دستور زبانسؤال( 40) واژگان، سؤال( 20) است: شنیداریآزمون شامل چهار بخش 

  .(سؤال

  شود. از بلندگوها پخش می که است «بخشِ شنیداری»اولین بخشِ آزمون 

 چنانچه به  آزمون نمرۀ منفی ندارد. نمره دارد. 1هر پرسش  ای است.ها چهارگزینهپرسش دارد. همۀ پرسش 100زمون درمجموع آ

 ای برای آن سؤال منظور نخواهد شد.یک سؤال بیش از یک پاسخ داده شود، نمره

  نتایج تا دو سال معتبر است.  است. نمرۀ قبولی در این آزمون از تاریخ اعالمِ 65حدّ نصاب نمرۀ قبولی در آزمون 

 آموزش دانشگاه صنعتی شریف اعالم خواهد شد.  آزمون در سامانۀروز پس از برگزاریِ 10 نتایج 

 

 های ارتباطی داوطلبانراه

 شود(   )در وقت اداری پاسخ داده می  09386757987شناسی(: شمارۀ تماس: ها و زبانسرکار خانم فخاری )کارشناس مرکز زبان

 


