
  (Tolimo)توليمو  برگزاري آزمون )الكترونيكي( زبان انگليسي پيشرفته و نحوه تاريخ اعالماطالعيه 
 201الي  190هاي دوره

 201الی  190های رساند، دورهان شرکت در آزمون زبان انگليسی پيشرفته توليمو میداوطلبوسيله به اطالع بدين      

دسته از افرادی که متقاضی شرکت در  آزمون فوق، به روش الكترونيكی، مطابق جدول ذيل برگزار خواهد شد. آن

نام د، نسبت به ثبتگردتوانند در زمان مقرر که از طريق درگاه اطالع رسانی اين سازمان اعالم میآزمون هستند، می

 .اقدام نمايند

 جدول زمانبندي برگزاري آزمون توليمو

 

 

 

 

 

 

 

 

اند، مراجعه نمايند و در نام آن را انتخاب نمودهان الزم است منحصراً به مرکزی که در زمان ثبتداوطلب: 1یادآوری 

 )اسامی مراکز در سامانه ثبت نام اعالم شده است( عمل نخواهد آمد.ساير مراکز از آنها آزمون به

، به مرکز برگزاری که صبح روز آزمون 7:30ساعت: بايست ان برای شرکت در جلسه آزمون میداوطلب :2یادآوری 

صبح روز برگزاری خواهد بود و  8:00اند مراجعه نمايند. شروع فرآيند آزمون در ساعت نام انتخاب نمودهدر زمان ثبت

عدم بايست نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون در محل حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند. ان میداوطلب

 خواهد شد.  داوطلبدقيقه منجر به لغو آزمون  1۵ موقع تا فرآيند آزمون و تأخير بيش ازحضور به

   :شرايط و مدارک مورد نياز براي شرکت در آزمون –الف 
ان کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبگردد، برای صورت الكترونيكی و از طريق رايانه برگزار میاز آنجائيكه آزمون به

بايست با  ان میداوطلبباشد. است و نيازی به ارائه کارت شرکت در جلسه آزمون در اين روش نمیبينی نشدهپيش

دار جديد يا گذرنامه( به حوزه امتحانی ذيربط کارت شناسايی معتبر شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عكس

 مراجعه نمايند.

ان بايد توسط رايانه داوطلب، شامل دو مرحله تستی و تشريحی است، که (Tolimo)آزمون زبان انگليسی پيشرفته  

 )کامپيوتر(، پاسخ سؤاالت تستی و همچنين متن مربوط به پاسخ سؤال تشريحی را، تايپ و ثبت نمايند.

 بخشها، تعداد سؤاالت و مدت زمان پاسخگويي به آنها:  –ب 

 روزهای سه شنبه شماره دوره ماه

 مهر
190 12/07/1401 

191 26/07/1401 

 آبان
192 10/08/1401 

193 24/08/1401 

 آذر
194 08/09/1401 

19۵ 22/09/1401 

 دی
196 13/10/1401 

197 27/10/1401 

 بهمن
198 11/11/1401 

199 2۵/11/1401 

 اسفند
200 02/12/1401 

201 16/12/1401 



 دقيقه به سؤاالت پاسخ دهند.  80ان بايد جمعاً در مدت داوطلبباشد، و سؤال می 10۵شامل  بخشهاي تستي: -

 :(Structure and Written Expression) بخش اول: ساختار و بيان نوشتاری

 دقيقه  22سؤال شناسايی خطا(، مدت پاسخگويی  20سؤال تكميل جمله و  1۵سوال ) 3۵تعداد سؤاالت 

 :(Listening Comprehension) شنيداری –بخش دوم: درك مطلب شفاهي 

سخنرانیC (3  :)سؤال؛ قسمت  8گفتگوی طوالنیB (2  :)سؤال؛ قسمت  20گفتگوی کوتاهA (20  :)قسمت ) سوال 3۵تعداد سؤاالت 

 دقيقه. 18، مدت پاسخگويی (سؤال 7

 از طريق هدست پخش خواهد شد داوطلبصورت مستقل برای هر )درك مطلب شفاهی( به سؤاالت بخش شنيداری

ای که در شود، نسبت به انتخاب يكی از چهار گزينهان بايد با توجه به متن سؤال که از هدست پخش میداوطلبو 

ان بايد توجه داشته باشند، متن داوطلبرابطه با سؤال مربوط به اين بخش )درك مطلب شفاهی( است، اقدام نمايند. 

، لذا الزم است تمام حواس و دقت خود را برای شنيدن شود و قابل تكرار نيستبار پخش میسؤاالت شنيداری فقط يك

 صوت منتشره به کار ببندند، تا ضرری متوجه آنان نشود.

 :(Reading Comprehension) بخش سوم: خواندن و درك مطلب

 دقيقه 40سوال، مدت پاسخگويی  3۵تعداد سؤاالت 

  (Writing) نوشتاری بخش تشريحي: -

دقيقه از طريق رايانه )کامپيوتر( به سؤال مربوط پاسخ دهند.  30ان بايد در مدت داوطلبباشد که شامل يك سؤال می

 بايست از مهارت تايپ جمالت با کيبورد برخوردار باشند.ان در اين قسمت میداوطلب

 تذکرات مهم: –ج
ان الزامی است. مراکز آزمون موظف هستند از ورود داوطلبهمراه داشتن ماسك ساده سه اليه )بدون فيلتر( برای  -1

 خودداری نمايد. ماسكان به سالن آزمون، بدون داوطلب

همراه دار جديد يا گذرنامه( بايست کارت شناسايی معتبر شامل: )کارت ملی هوشمند، شناسنامه عكسمیان داوطلب -2

 داشته باشند. 

اضافی شامل: نوشت افزار )خودکار، خودنويس، اتود، روانويس، کاغذ ياداشت و از آوردن هرگونه وسايل ان بايد داوطلب –3

...(، کيف يا ساك دستی، کتاب، جزوه، ماشين حساب، تلفن همراه و ... اکيداً خودداری نمايند. ممكن است محلی برای 

سئوليتی در قبال نگهداری از اين های امتحانی مبينی نشده باشد، لذا حوزههای امتحانی پيشنگهداری اين وسايل در حوزه

 وسايل ندارند.

التحرير، نت )يادداشت(، ... در جلسه ان يا رد و بدل کردن هر نوع وسيله از قبيل لوازمداوطلبصحبت کردن با ساير  -4

متخلف برابر قانون رسيدگی به تخلفات و جرائم در  داوطلبشود و با امتحان به عنوان تقلب و تخلف محسوب می

 های سراسری رفتار خواهد شد.ونآزم

، تلفن همراه ولو بصورت خاموشهای ارتباط الكترونيكی، همراه داشتن هرگونه وسايل غيرمجاز شامل دستگاه -۵

ساعت هوشمند، انگشتر هوشمند، دستبند هوشمند، هندسفری و يا ماشين حساب در جلسه آزمون طبق قانون 

 شود.سراسری، موجب محروميت از گزينش در آزمون می رسيدگی به تخلفات و جرايم در آزمونهای



ان، حداکثر تا يك روز بعد از داوطلبدر صورت بوجود آمدن هرگونه مشكل در فرآيند برگزاری آزمون، الزم است  -6

آزمون، از طريق سيستم پاسخگويی اينترنتی مندرج در درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: 

www.sanjesh.org  های واصله بعد با اين سازمان مكاتبه و درخواست خود را ثبت نمايند. بديهی است درخواست

 از مهلت مقرر، قابل بررسی و پيگيری نخواهد بود. الزم است از مراجعه حضوری به سازمان، خودداری گردد.

 

 

 

 


