دوازدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد ) (SKELTپاییز 1400
به اطالع تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی میرساند دوازدهمین آزمون بسندگی زبان انگلیسی دانشگاه شهرکرد در روز
پنجشنبه مورخ  8مهرماه  ،1400ساعت  ۹صبح در چهار بخش Structure, Vocabulary, Reading
 Comprehension, Listeningبرگزار میگردد .این آزمون قرار بود در تاریخ  14مردادماه برگزار گردد که به علت شیوع
کرونا به تعویق افتاد .دانشجویانی که پیش از این ثبت نام کردهاند ،ثبت نام آنها به قوت خود باقی است .متقاضیان جدید
شرکت در آزمون ،میتوانند از تاریخ  27شهریورماه تا  2مهرماه از طریق لینک  https://vwork.sku.ac.ir/td-489اقدام
به ثبتنام نمایند.
منابع:
* TOEFL Reading Flash
* TOEFL Grammar Flash
* 504 Absolutely Essential Words

توجه:












ثبت نام در این آزمون صرفا از طریق وبگاه (آدرس در باالی صفحه) انجام میپذیرد.
مدارک مورد نیاز جهت ثبتنام در آزمون شامل تصویر کارت ملی ،عکس و همچنین واریز مبلغ  120هزار
تومان میباشد.
حتما افراد دارای کرونا یا مشکوک به کرونا یک هفته قبل از آزمون از طریق رایانامه مرکز (در ادامه آمده است) با
ما در تماس باشند.
محل برگزاری آزمون ،سالن امتحانات دانشکده کشاورزی خواهد بود.
کارت ورود به جلسه توزیع نخواهد شد .بنابراین ،هویت آزموندهنده از طریق کارت ملی ایشان در روز آزمون تایید
میشود.
آزمون شامل بخش شنیداری ( 20سوال) ،بخش ساختار ( 30سوال) ،بخش لغات ( 30سوال) و بخش درک مطلب
( 20سوال) خواهد بود.
نتایج این آزمون ظرف مدت چهار روز با ذکر کد ملی از طریق وبگاه دانشگاه شهرکرد (بخش اطالعیهها) و سپس
با صدور مدرک رسمی به اطالع داوطلبان خواهد رسید.
زمان دریافت مدرکِ افرادی که نمرة باالی  45دریافت کردهاند متعاقبا از طریق رایانامه اعالم میگردد.
در صورت انصراف از آزمون ،مبلغ واریزی مسترد نخواهد شد.
از آنجایی که ارتباط با شما از طریق رایانامه خواهد بود ،حتما رایانامة خود را تا روز آزمون ،روزانه بررسی نمایید.
داوطلبان همچنین میتوانند با ارسال سواالت و یا پیشنهادات خود به رایانامه مرکز
( )sku.language@gmail.comطی حداکثر  24ساعت پاسخ خود را دریافت نمایند.

