
 

 

 

با همکاری یزد دانشگاه  های آزاد مرکز آموزش دوره آزمون بسندگی زبان انگلیسی  توسط  پنجمین

 د:می شوبرگزار  دانشگاه  آموزی مرکز زبان

 15ساعت  1400ر ماه آذپانزدهم شنبه دوزمان برگزاری آزمون: 

 دانشگاه یزد غدیرمکان آزمون: سالن 

 15/08/1400شروع ثبت نام:  

 12/0۹/1400آخرین مهلت ثبت نام: 

 هزار تومان 200 :هزینه آزمون

 ** محتوای آزمون:

 (سؤال 40الف: مهارت خواندن)

 (سؤال 20ب: واژگان زبان)

 (سؤال 20ج: دستور زبان)

 و کارت حضور در جلسه ملیجهت حضور در آزمون: کارت  الزامیمدارک 

 : نامثبتنحوه 

 ورود به سایت دانشگاه یزد و پرداخت شهریه از طریق سامانه پرداخت -

  ، شماره واتساپپرداخت یریگیکد پ ،یکد ملارسال نام و نام خانوادگی،  -

 فایل اسکن شده عکس با مشخصات ذکر شدهارسال  -

 languagecenter@offices.yazd.ac.irآدرس ایمیل   

 

 مشخصات فایل عکس:

 .شده باشد رهیذخ png ای jpg که با فرمت 6*4 ای 3*4اسکن شده عکس  لیفا -

 .گرفته شده باشد یتمام رخ بوده و در سال جار دیبا ریتصو -

mailto:languagecenter@offices.yazd.ac.ir


 

 

باشد؛ ارسال  تیلوبایک 10از  شتریو ب تیلوبایک 1000کمتر از  دیبا یریتصو لیحجم فا -

 .خواهد شد ریتصو افتیبزرگ سبب بروز اشکال در در یهالیفا

 .باشد کسلیپ 200*300کمتر از  نیو همچن کسلیپ 300*  400از  شتریب دینبا ریاندازه تصو -

صفحه اول  ریجز چهره داوطلب باشد. ارسال تصو یریفاقد تصو دیاسکن شده با لیفا -

 .ستنی معتبر. …و  نامهیکارت گواه ایو  دارعکس شناسنامه

 .باشد زائد یهاهیرگونه حاشفاقد ه دیبا ریتصو -

 .باشد …درجه و  180 ایدرجه  ۹0و فاقد چرخش  حیدر جهت صح دیبا ریتصو -

مشخص  ریتصوکامل در  طوربهبوده و چهره شخص  یاسالم باحجاب دیخواهران با ریتصو -

 .باشد

 سبب نامشخص  هالکه ریگنه و ساواضح و مشخص باشد. اثر مهر و من دیداوطلب با ریتصو -

 شدن تصویر می شود.

 قابل توجه:

مبلغ پرداخت شده قابل قطعی تلقی خواهد شد و  نامثبت* تنها در صورت پرداخت مبلغ شهریه، 

و در صورت به حدنصاب نرسیدن تعداد متقاضیان هزینه پرداختی عودت داده  باشدینماسترداد 

 می شود.

 نحوه پرداخت: 

می گرامی  )متقاضیان  یزد  دانشگاه  سایت  اول  صفحه  طریق  از  و  https://yazd.ac.irتوانید   )

 انتخاب گزینه سامانه پرداخت اقدام نمایید. 

 

https://yazd.ac.ir/


 

 

 

 شده و فرم پرداخت الکترونیکی را تکمیل فرمایید.  آزاد و مجازی یهاآموزش وارد قسمت 

 

 

 (یرانیا ریغ) بخصوص دانشجویان با دقت در انتخاب نوع کاربری فرم پرداخت الکترونیکی را 

 یریرهگ افتیدر نهیگز سپس.دوره آزمون زبان انگلیسی را انتخاب نمایید پنجمین تکمیل و

 کنید.را انتخاب  یکیپرداخت الکترون

 

 



 

 

 

 .دیینماارسال  ه سایر مشخصاتو به همرا رهیرا ذخ یریکد رهگ ریتصو

 

                                                             

 گروه آموزش های الکترونیکی و آزاد                                                                                              

 دانشگاه یزد                                                                                                                    


