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ایران کنفرانس

  

آزمون های زبان تولیمو در سال 92

  

 به  منظور ایجاد زمینه و توسعه زبانآموزی در کشور وبه گزارش سرویس دانشگاهی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،
فراهم آوردن امکانات سنجش  توانائی دانش زبانی دانشآموزان، دانشجویان و دانشآموختگان، آزمون زبان  انگلیسی

پیشرفته (A-E :Tolimo 14-2013) در 10 دوره در سال 1392 برگزار  میشود.

  

بر این اساس آزمونهای دوره هفتادوهفت 19 اردیبهشت در شهرهای تهران، مشهد،  اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت،
بابل، دوره هفتادوهشت 30 خرداد ماه  منحصرا در تهران، دوره هفتادونه 20 تیر ماه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، 

شیراز، تبریز، کرمان، رشت، بابل، دوره هشتاد 24 مرداد ماه منحصرا در  تهران، دوره هشتادو یک 28 شهریور ماه در
شهرهای تهران، مشهد، اصفهان،  شیراز، تبریز، کرمان، رشت، بابل، دوره هشتاد و دو 25 مهر ماه منحصرا در  تهران،

هشتادوسه 30 آبان در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز،  کرمان، رشت، بابل، هشتادوچهار 28 آذر ماه منحصرا
در تهران، هشتادوپنج 26 دی  ماه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، رشت، بابل،  هشتادوشش 8

اسفند ماه در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان،  رشت و بابل برگزار میشود.

  

بنابراین آزمون دورههای 77،79، 81، 83،85 و 86 علاوه بر شهر تهران در  شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان،
رشت و بابل نیز برگزار میشود و  آزمون دورههای 78، 80، 82 و 84 منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.

  

ثبتنام برای شرکت در آزمون منحصراً به صورت اینترنتی است، بنابراین  ثبتنام برای شرکت در آزمون بر روی سایت
سازمان سنجش به نشانی  org.sanjesh.www، فعال است، البته داوطلبان باید توجه داشته باشند مهلت  ثبتنام برای هر

یک از دورههای آزمون، حداکثر تا 17 روز قبل از زمان  برگزاری آزمون هریک از دورهها میباشد.

  

بر اساس این گزارش، کلیه داوطلبان علاقهمند در کلیه سطوح مختلف آموزشی حق ثبتنام و شرکت در این آزمون را
دارند.

  

همچنین، داوطلبان متقاضی ثبتنام باید هزینه ثبتنام در آزمون را از طریق  اینترنت و کارتهای بانکی عضو شتاب
پرداخت کنند، بنابراین داوطلبان متقاضی  ثبتنام تا 72 ساعت پس از رزرو آزمون دوره یا دورههای مورد نظر فرصت

دارند  که هزینه ثبتنام را بپردازند، چرا که در صورت عدم اقدام به موقع پس از  این فرصت آزمون رزرو شده به
صورت خودکار حذف میشود و داوطلب متقاضی  هیچگونه حقی در خصوص آن نخواهد داشت.
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