دانشگاه صنعتي شريف
مركز زبانها و زبانشناسي

فراخوان ثبتنام
آزمون بسندگي زبان انگليسيِ دانشگاه صنعتي شريف )(SEPT
پيرو اطﻼعية قبليِ مربوط به برگزاري آزمون بسندگي زبان ،بدينوسيله به آگاهي ميرساند:
مركز زبانها و زبانشناسيِ دانشگاه صنعتي شريف در روز پنجشنبه سوم تيرماه  ،١٤٠٠اولين دورة آزمون بسندگي زبان انگليسي
)(SEPTرا براي دانشجويان مقطع دكتريِ اين دانشگاه برگزار خواهد كرد.
ﻻزم است داوطلبان گرامي جهت ثبتنام در اين آزمون ،با ورود به سامانة آموزش دانشگاه )به نشاني  (edu.sharif.eduاز
روزپنجشنبه مورخ ١٤٠٠/٠٣/٢٠لغايت روزجمعه مورخ  ١٤٠٠/٠٣/٢٨درمنوي تحصيﻼت تكميلي گزينه ثبت نام در آزمون بسندگي زبان
انگليسي را انتخابو مراحل ثبتنام را مطابق راهنماي ثبتنام تكميل كنند .مهلت ثبت نام بهيچ وجه تمديد نخواهد شد.
دانشجوياني كه براي شركت در آزمون نياز به اقامت در خوابگاه دارند حتماً در فرم ثبتنام گزينة نياز به استفاده از خوابگاه را مشخص
كنند .ﻻزم به ذكر است متقاضيان امكان استفاده از خوابگاه را براي حد اكثر  ٣روز در بازه زماني  ١الي  ٥تيرماه خواهند داشت .با توجه
به وضعيت شيوع بيماريِ كرونا و محدوديتهاي موجود ،اولويت تخصيص خوابگاه با دانشجوياني است كه زودتر اقدام به ثبتنام كرده
باشند .كارت ورود به جلسه پس از نهايي سازي پرداخت الكترونيكي صادر و قابل چاپ خواهد بود.

ساير اطﻼعات مربوط به آزمون
زمان برگزاري آزمون :آزمون در روز پنجشنبه مورخ١٤٠٠/٠٤/٠٣راسساعت ١٠صبح برگزار خواهد شد.
هزينة ثبتنام ١٥٠ :هزار تومان
تذكر مهم :داوطلبين موظف هستند  ٣٠دقيقه قبل از شروع آزمون با در دست داشتن كارت ورود به آزمون در حوزه آزمون )ساختمان
تاﻻرهاي دانشگاه( حضور داشته باشند.
اولويت ثبتنام :همانگونه كه در اطﻼعية قبلي اعﻼم شده بود ،اين آزمون براي آن دسته از دانشجويان دكتريِ دانشگاه صنعتي شريف است كه تا
كنون حد نصاب نمرة زبان دكتري را احراز ننمودهاند .اولويت ثبتنام در دورة اولِ آزمون )در تاريخ  (١٤٠٠/٤/٣با دانشجوياني است كه تاكنون موفق
ي دانشگاه ارائه ندادهاند.
به شركت در هيچيك از آزمونهاي بسندگي زبان نشده و هيچ نمرة آزموني را به مديريت تحصيﻼت تكميل ِ
با توجه به اينكه صدور مجوز ثبت نامبراي دانشجويان دكتري در نيمسال آتي ) (١٤٠٠-١منوط به داشتن نمره زبان مي باشد ،ثبت نام
و شركت در آزمون SEPTبه دانشجويان فوق قويا توصيه مي گردد.
ساختار آزمون :آزمون شامل چهار بخش »شنيداري«» ،واژگان«» ،دستور زبان«» ،خواندن و درك مطلب« است .آزمون درمجموع  ١٠٠پرسش دارد.
همة پرسشها چهارگزينهاي است.آزمون نمرة منفي ندارد.
حد نصاب نمرة قبولي درآزمون :شوراي تحصيﻼت تكميلي دانشگاه حد نصاب نمرة قبولي در اين آزمون را  ٦٥اعﻼم كرده است.
مدت اعتبار :نمرة قبولي در اين آزمون از تاريخ اعﻼم نتايج تا دو سال معتبر است.
شرايط برگزاري :آزمون SEPTبه فرم كاغذي و بهصورت حضوري در محل تاﻻرهاي دانشگاه با رعايت اصول و مقررات بهداشتي و فاصلهگذاريِ
مناسب برگزار خواهد شد.
تاريخ اعﻼم نتايج:نتايج آزمون ١٠روز پس از برگزاري آزمون در سايت آموزش دانشگاه صنعتي شريف اعﻼم خواهد شد.
راههاي ارتباطي داوطلبان
سركار خانم فخاري )كارشناس مركز زبانها و زبانشناسي( :شمارة تماس) ٠٩٣٨٦٧٥٧٩٨٧ :دروقت اداري پاسخ داده ميشود(
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