
 (KELT زبان انگلیسی دانشگاه خوارزمی ) آزمون محترم قابل توجه داوطلبان

 

 آغاز شد. KELTدوره آزمون  شانزدهمینثبت نام 

اری گواهی ذبارگو  برگزار خواهد شد دانشگاه خوارزمی در واحد تهران حضوریبه صورت  ،آزمون با رعایت اصول بهداشتی  

 الزامی می باشد.   زمان ثبت نامتزریق حداقل دو دوز واکسن کرونا در 

 

 )دارای ظرفیت محدود(:دانشگاه خوارزمی و سایر دانشگاهها  کلیه داوطلبانثبت نام  .1

  :)1401 اردیبهشت 81شنبه یک شروع ثبت نام )کلیه داوطلبان  

 اردیبهشت 52 شنبهیک)و یا به محض پر شدن ظرفیت ثبت نام   )کلیه داوطلبان(: ثبت نام انیپا 

   (ظهر 12ساعت  --1401

 

دانشجویان دکتری دانشگاه خوارزمی در شرف دفاع و فارغ  با اولویت) با ظرفیت محدود ثبت نام جاماندگان.  2

 :التحصیلی(

 ( با اولویت خوارزمیشروع ثبت نام :)  1401  خرداد اولیکشنبه   

 ( ظهر 12ساعت ) 1401 خرداد سومسه شنبه  (:با اولویت خوارزمی) ثبت نام انیپا 

 

به هیچ عنوان امکان ثبت نام در خارج از نوبتهای مذکور لطفا در موقع ثبت نام دقت کافی را مبذول نمایید. تذکر مهم: 

 متاسفانه بازگرداندن وجوه پرداختی پس از ثبت نام، به هیچ وجه مقدور نمی باشد. .وجود ندارد

 

 1401 خرداد 20جمعه     :آزمون یبرگزار خیتار  

 روز جمعهصبح  10    :آزمون یبرگزار اعتس 

 حضوری( تهرانواحد  – یدانشگاه خوارزم   :آزمون یبرگزار محل(  

 150دانشگاه خوارزمی فعلی )برای دانشجویان  هزار تومان 200   :آزمون ثبت نام نهیهز 

 هزار تومان(

 

    

  مهم نکات

از را  راتییخبرها و تغ نیلطفا آخر آزمون یبرگزار طیو شرا ، ساعتخینشده در تار ینیب شیپ راتییاحتمال تغ با توجه به  (1

  یدانشگاه و مرکز آزمون زبان به نشان تیسا

(-9%88%D-1B8%D7%A8%D8%A8%AE%D8%D7%A8%%D/5597https://ltc.khu.ac.ir/page/

7A8%D9%87%%D-9%87C%D%8DB9%B8%D7%A8%D9%84%D7%B8%D7%A8%D% )دیینما یریگیپ.  

 :لطفا نام در آزمون ثبت ی( برا2

https://ltc.khu.ac.ir/page/5597/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://ltc.khu.ac.ir/page/5597/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7
https://ltc.khu.ac.ir/page/5597/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7


 ،( https://ltc.khu.ac.irوید:  )ش وارد دوره شانزدهم از قسمت ثبت نامدر سایت مرکزآزمون زبان  -1

  طابق راهنمای ثبت نام()م کنیدثبت با دقت و به طور کامل خود را خود )اتباع، ایثارگران(  کامل و سهمیه مشخصات  -2

را انتخاب   دانشجوی فعلی دانشگاه خوارزمی(ثبت نام عادی یا ثبت نام ) ثبت نام در آزموننوع  نهیجهت پرداخت مبلغ، گز -3

 )مطابق راهنمای ثبت نام( .دیینما

 را تا روز آزمون نزد خود نگهدارید. ) شامل کد پرداخت، تاریخ و شماره پیگیری تراکنش بانک( گواهی پرداخت-4

 ( پیامک کنید09126203437را از طریق واتس آپ به شماره ) گواهی واریز وجهمشخصات و  ،پس از اتمام ثبت نام، نام-5

 

 خود اطمینان حاصل نمایید. شماره تلفن همراه و آدرس رایانامه )ایمیل( فعال( لطفا حتما در هنگام ثبت نام، از ورود صحیح 4

 (را به طور منظم چک بفرمایید. و پیامکهادر روزهای منتهی به آزمون، ایمیلهای وارده )هم پیامها و هم اسپم( توصیه می شود )

داوطلب از شرکت در  ،نبوده است حیداوطلب صح یشده ازسو از آزمون مشخص شود اطالعات وارد که در هر مرحله ی( درصورت5

 محروم خواهد شد. یگواه افتیدر ایآزمون و 

 

 قیاز طر ایو 0۹12۶20۳4۳۷ همراه با شماره یساعات ادارصرفا در پیگیری امور ثبت نام  یاو شتریاطالعات ب جهت الطف

  .دییتماس حاصل فرما همین شماره، واتساپدر  پیام

 مرکز آزمون زبان دانشگاه خوارزمی

https://ltc.khu.ac.ir/form_register.php?sid=25&slc_lang=fa

