
Test Guide & FAQ | راهنمای آزمون

( بیان برترPTEراهنمای ثبت نام آزمون آزمایشی )ماک 

ثبت نام آزمون :. ۱

.برای ثبت نام آزمون می بایست روز و تاریخ مورد نظرتان را در سایت انتخاب نمایید
 به شرح ذیل برگزار می گردد:دو نوبت صبح و ظهر)شنبه-دوشنبه-چهارشنبه(( در روزهای زوج آزمون هر هفته 

اتمام می یابد. 13:30ساعت  آغاز و در 10:30رأس ساعت نوبت صبح :  
اتمام می یابد. 17:00ساعت  آغاز و در 14:00رأس ساعت نوبت ظهر :  

تکمیل ثبت نام و پرداخت آنالین و استفاده از کد تخفیف :. 2

پس از انتخاب زمان مورد نظر برای آزمون:
،کد تخفیفدر صورت داشتن کد تخفیف، آن را در محل مورد نظر وارد نموده، برای تأیید کدتان گزینه تأیید 

 نام را انتخاب نمایید.تکمیل ثبتسپس گزینه 
 اطالعاتدرگاه بانکی را انتخاب نموده و با وارد شدن به تکمیل ثبت نامداشتن کد تخفیف گزینه عدم در صورت 

.خرید خود را کامل نموده و از ثبت نام خود اطمینان حاصل نمایید
 برای شما ارسالتاریخ و ساعت آزمونحاوی اطالعات مربوط به پیامکی بعد از تکمیل ثبت نام از طرف مؤسسه 

میگردد.

توضیحات تکمیلی روند آزمون :. 3

هر کدام از بخشهای آزمون در محل مورد نظر حضور بهم رسانید، قبل از ساعت برگزاری  دقیقه30 می بایست
الزامی است. کارت شناسایی همچنین بهمراه داشتن

می باشد.  آزمون قبل از زمان شروع  دقیقه30مرحله بازرسی و تحویل وسایل الکترونیکی، 
قبل از شروع آزمون تمامی مراحل، برای شرکت کنندگان محترم توضیح داده میشود سپس  صحت کارکرد

تجهیزات آزمون تست می گردد.



ترتیب مراحل آزمون :. 4

به ترتیب:
Introduction

Speaking
Writing

Reading
 دقیقه زمان استراحت10

Listening

مرحله اعالم نتایج آزمون :. 5

 روز کاری ارسال میشود.5کارنامه شرکت کنندگان عزیز ، پس از 
.بیان برتر از زمان مشاوره رایگان برخوردارند PTE ضمنًا شرکت کنندگان در آزمون های آزمایشی 

 شرقی(35بلوار اصلی سعادت آباد خیابان  آدرس به آزمون در شعبه سعادت آباد مؤسسه بیان برتر  مکان برگزاری
 می باشد.20)صراف نژاد(، پالک 

. قوانین کنسلی آزمون :6

:در صورت انصراف شرکت کننده از آزمون
 روز کاری تا روز آزمون: عودت کل مبلغ ثبت نام۵ - بیش از 
 درصد مبلغ ثبت نام۰ روز کاری تا روز آزمون:عودت ۵ - کمتر از 

 :PTEقوانین مربوط به دانشجویان تک دوره 

مرکز بیان برتر هستند، درصورتیکه از کد تخفیف خود برای PTEدانشجوی تک دوره  برای شرکت کنندگانی که
ثبت نام آزمون استفاده نمایند، امکان کنسلی آزمون وجود ندارد.
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