آزمون زبان

 -1چگونه در آزمون زبان ثبت نام کنم؟
جهت ثبت نام آزمون زبان  MSRTابتدا وارد سامانه شده سپس منوي آزمون زبان در باالي صفحه را انتخاب نموده و در
قسمت مشخصات فردي اطالعات خود را ثبت نماييد.پس از تاييد اطالعات در سازمان امکان ثبت نام در آزمون زبان در
تاريخ ازپيش تعيين شده امکان پذير خواهد بود.الزم به ذکر است قبل از رسيدن به تاريخ آزمون نسبت به تکميل اطالعات
خود اقدام نمائيد .لذا بدون تاييد اطالعات فردي ثبت نام در آزمون امکان پذير نخواهد بود.مدت زمان بررسي و تاييد
اطالعات در سازمان 7روزکاري مي باشد.

 -2با وجود ويرايش مشخصات فردي ،همچنان در سامانه وضعيت بررسي مشخصات فردي بنده ،در حال بررسي نوشته
است.
داوطلب محترم وارد پرو فايلتان در قسمت ازمون زبان شده و با کليک در آيکون مشخصات فردي اگر داخل پرانتزکلمه
تائيد ثبت شده باشد پرو فايل شما فعال است در غي ر اينصورت مدارک ارسال شده ناقص مي باشد تصاوير و مشخصات را
مجددا" بررسي در صورت کامل نبودن نواقص را کامل و مجددا" ارسال نمائيد بعد از تائيد کاربري شما فعال مي شود.

 -3رزرو انجام داده ام؛ اما پرداخت انجام نميشه.
احتمال مختل بودن سيستم بانکي مي باشد .مهلت پرداخت بعد از رزرو تا  24ساعت مي باشد.

 -4کارت ورود به جلسه ام عکس ندارد؟
اگر کارت شما بدون عکس مي باشد در سامانه ،وارد منوي آزمون زبان شويد ،تصاوير را مجددا بارگزاري و ارسال نمائيد.
حتما از منوي آزمون زبان تصاوير را ارسال نمائيد.

 -5نسبت به نتيجه و کارنامه صادر شده براي آزمون زبان اعتراض داشتم و خواهان رسيدگي به نتيجه و بازبيني پاسخنامه
هستم.

داوطلب محترم  ،جهت اطالع پاسخنامه آزمون شما دوبار بوسيله دو دستگاه عالمت خوان مجزا بصورت دقيق تصحيح
شده ونتيجه اعالم شده در پرو فايل شما درست و نياز به بازبيني مجدد ندارد .ضمنا" تعيين حد نصاب نمرات بر عهده
دانشگاه محل تحصيل شما بوده و اين مرکز هيچگونه ارفاقي در نتايج اعالم شده انجام نمي دهد.

