
راهنمای ثبت نام: 
داوطلب گرامی لطفاً جهت ثبت نام به سامانه جامع 

دانشگاهی شهید بهشتی به آدرس زیر مراجعه کنید: 

 http://golestan.sbu.ac.ir
Google  به باال یا Internet Explorer 10 دسترسی با

Chrome و  Firefox امکان پذیر است. 

 

هزینه ثبت نام: 
هزینه ثبت نام در آزمون زبان انگلیسی دانشگاه شهید 

بهشتی 150 هزار تومان است. 

تقویم آزمون: 
تاریخ آزمون: 10 مرداد 1399 (ساعت 9:30 صبح)  

تاریخ ثبت نام: 23 تیر الی 5 مرداد 1399 

تاریخ اعالم نتایج: یک هفته پس از امتحان 

ساختار آزمون: 
آزمون در مجموع شامل 100 سوال و سه بخش است و 

مدت پاسخگویی 90 دقیقه می باشد. 

بخش اول: دستور زبان (30 سوال) 

بخش دوم: واژگان (30 سوال) 

بخش سوم:  مهارت خواندن و درک مطلب  (40 سوال) 
  
 

راه های ارتباطی مورد نیاز شرکت 

کنندگان:  
ایمیل: 

 sbutep2020@gmail.com

شماره تماس:  

09129902486 – خانم سلیمانی 

شبکه های اجتماعی:  

  Instagram: sbutep 
 

گروه زبان و ادبیات  انگلیسی 
دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی دانشگاه شهید بهشتی 
برگزار می کند:  

Shahid Beheshti 
University Test of  
English Proficiency  

آزمون بسندگی 
زبان انگلیسی 
دانشگاه شهید 

بهشتی  



اطالعات بیشتر:  
منابع آزمون: نمی توان برای آزمون های بسندگی 
زبان منبع مشخصی درنظر گرفت زیرا این آزمون 
ها دانش و مهارت عمومی و کلی داوطلبان را 
مورد سنجش قرار می دهند. با این توصیف، 
شایان ذکر است سطح آزمون SBUTEP مشابه 
سطح سایر آزمون های بسندگی مانند آزمون تافل 

است. 

 
نمره قبولی در آزمون: نمره ی قبولی توسط 

دانشگاه پذیرنده تعیین میگردد.  
 

مدت اعتبار: نمره قبولی در آزمون از تاريخ 

برگزاری آزمون تا دو سال معتبر می باشد. 

 
تعداد سواالت: آزمون دارای 100 سوال می 

باشد. 

 
مدت زمان پاسخگویی به سواالت: مدت زمان 

پاسخگویی به سواالت 90 دقیقه است. 

 
نمره منفی: در این آزمون نمره منفی وجود 

ندارد.  

 
 زبان  تعداد دفعات برگزاری آزمون: آزمون

 دوبار در سال (یکبار در هر نیمسال  انگلیسی

تحصیلی) برگزار می گردد، اما در صورت نیاز 

ممکن است تعداد دفعات برگزاری آزمون به 3 یا 

4 بار در سال نیز افزایش پیدا کند. 

اخذ گواهی آزمون: 

برای دریافت گواهی آزمون به گروه 

 شهید  "زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه

بهشتی" مراجعه فرمایید. 

 

 SBUTEP 
 Certificate


