
 

 "باسمه تعالی"

 آگهی برگزاری آزمون زبان بسندگی دکتری  مهر 1400 ) دانشجویان دکتری سایر دانشگاهها(

 :زبانآزمون بسندگی برگزاری بندی جدول زمان

 ردیف عنوان تاریخ

صبح  9ساعت  29/7/1400 برگزاری آزمون   پنجشنبه   1 

26/7/1400شنبه دو تا 28/6/1400شنبه یکاز   2 مهلت ثبت نام 

9/8/1400شنبه   4 اعالم نتایج 

 

 منابع:

 سئوال است و نمره منفی ندارد. 100این آزمون منبع خاصی ندارد، شامل  

شوند و ذکر نام جهت کمک به دانشجویان برای کسب آمادگی از طریق آشنایی با نمونه سواالت معرفی می« صرفا»منابع زیر 

 شود.آزمون از این منابع داده میها به این معنی نیست که سواالت آن

504 Absolutely Essential Words for the TOEFL  

BARRON'S Preparation for the TOEFL     

NTC's Preparation for the TOEFL 

LONGMAN Preparation for the TOEFL  

CAMBRIDGE Preparation for the TOEFL 

  نوع آزمون:

 باشد.می واژگان، دستور زبان و خواندن و درک مطلب بخش 3و  شامل  است تافلسواالت آزمون در سطح 

 



 : مراحل ثبت نام

دانشجويان دکتري ساير دانشگاهها که متقاضي شرکت در آزمون بسندگي زبان دانشگاه شيراز مورخ 1400/7/29   

 – انساني علوم و ادبيات دانشکده -دانشگاه شيراز - پرديس ارم به زير مدارک داشتن دست در با توانندمي باشندمي

نموده  مراجعه شماره تماس( 07136134205شکري ) خانم سرکار -7 طبقه -چمران شهيد خوابگاه جنب  – جديد ساختمان

 و يا مدارک خود را به آدرس ياد شده پست نمايند.

 مدارک الزم

3×4 عکس قطعه يک  * 

کپي کارت ملي و شماره تماس دانشجو () براي پست کپي کارت دانشجويي و  دانشجويي کارت*   

ملت به نام دانشگاه شيراز  با شناسه واريز  بانک 5698759782 حساب شماره به ريال 000/000/1 مبلغ به واريزي فيش* 

2400080131146  

  :آزمون نکات مهم

 

 .واضح جدید در روز آزمون الزامی است و کارت شناسایی معتبر با عکسهمراه داشتن کارت ورود به جلسه 

  دستورالعمل و نکات مهم بهداشتی:

 بهداشتی: اصولبه دالیل ضرورت رعایت 

 کنندگان معذور می باشیم.در طول زمان آزمون، از پذیرایی و دادن نوشیدنی به شرکت  -1

 .به همراه داشتن مداد، پاک کن، خودکار و ... الزامی می باشد -2

 فاصله گذاری مناسب اجتماعی برگزار خواهد شد.  رعایت آزمون با -3

 .وجود نداردامکان واگذاری خوابگاه و اسکان  ،توجه به شرایط موجودبا  -4

 

 



 مالحظات حقوقی آزمون:

دانشگاه شیراز با رعایت اصول بهداشتی فاصله گذاری اجتماعی برای شرکت کنندگان، فضای امنی را برای  -

آزمون فراهم می نماید اما رفت و آمد دانشجو به مکان آزمون به هیچ عنوان در اختیار دانشگاه نیست و 

آزمون الزم است پیش از ورود به کنندگان در شرکتکلیه  بنابراینتابعی از رفتار اجتماعی افراد می باشد. 

را های ناشی از آن نامه را با محتوای درخواست شرکت در آزمون و پذیرش مسؤولیتجلسه فرم رضایت

تحویل دهند. در غیر این  آزمون امضا کنند و در هنگام بازبینی مدارک شناسایی به برگزارکنندگانتکمیل و 

 اهد شد.صورت مجوز شرکت در آزمون به آنان داده نخو

که در صورت داشتن عالیم مشکوک بیماری و همچنین رعایت نکردن قوانین  گردندتعهد میمدانشجویان  -

بود از  مجاز خواهدآزمون ( هیأت اجرایی  آزمونبرگزاری ماسک در طول  استفاده ازاز جمله  ) بهداشتی

 داری کند.گرفتن آزمون از آنان خود

 و معارف اسالمی دانشکده الهیات: آزمونبرگزاری محل 


