
 

 
 

را دارند، می توانند مطابق با جدول زمان بندی منتشر شده از سوی   ثبت نام آزمون تولیمو  داوطلبانی که قصد شرکت و

ارائه کنند و پس از تکمیل فرایند نام نویسی، در زمان   tolimo.sanjesh.orgسنجش، مدارک الزم را در سایت    سازمان

مشخص می   (فصلی )سه ماهه برگزاری آزمون در جلسه حضور یابند. طبق روال معمول، ثبت نام آزمون تولیمو به صورت

و در صورت عدم تکمیل ظرفیت در تاریخ های مقرر، می    می باشد  حدود یک ماه  هر دورهشود و مدت زمان اسم نویسی در  

 .توانید در دوره مورد نظر خود ثبت نام کنید

از سوی دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم قابل قبول می باشد. به همین دلیل این آزمون در   TOLIMO مدرک آزمون

زم در مصاحبه دکتری تبدیل شده است. چنانچه شما  حال حاضر به یکی از مدارک معتبر زبان انگلیسی برای کسب امتیاز ال

داوطلب گرامی آزمون تولیمو، در ارتباط با نحوه ثبت نام، تاریخ اعالم نتایج آزمون تولیمو و جزئیات دیگری چون نحوه نمره  

با شماره   توانید  باشید، می  داشته  به راهنمایی  نیاز  آزمون  قوانین  تا هم 9099075307دهی و  در  تماس بگیرید  کاران ما 

 .مجموعه ایران تحصیل اطالعات الزم را در اختیار شما عزیزان قرار دهند

 شرایط ثبت نام آزمون تولیمو

سازمان سنجش چند سالی است که برای تعیین سطح مهارت های زبان انگلیسی، اقدام به برگزاری یک آزمون استاندارد ��

ای مدرک تولیمو، ارائه برای پذیرش در مقطع دکتری می باشد. بدین می کند. یکی از مهم ترین کاربرده Tolimo با نام

 .و ... استفاده نمایند MCHEمفهوم که متقاضیان دکتری دانشگاه های داخلی می توانند از این مدرک به جای تافل، 

توانند در آن شرکت البته خوشبختانه ثبت نام آزمون تولیمو محدودیت خاصی نداشته و همه افراد دارای مدرک دیپلم می  ��

می باشد. سواالت آن به صورت    677تا    310نمایند. این آزمون چند بار در سال برگزار می شود و نحوه نمره دهی آن از  

سوال در بخش های نوشتاری، ساختار،   140چهارگزینه ایی بوده و داوطلبان بایستی در زمان برگزاری آزمون تولیمو به  

 .مطلب شفاهی پاسخ دهندخواندن و درک مطلب، و درک 

نکته جالب توجه آن است که داوطلبان می توانند به هر تعداد دفعاتی که مایل هستند در این آزمون شرکت کنند، اما برای ��

 .تحصیل در دانشگاه های خارجی فاقد اعتبار می باشد

https://irantahsil.org/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1401/


 

 
 

 

 .بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید زمان و نحوه اعالم نتایج آزمون آیلتس برای اطالع از�� 

  

 موزمان ثبت نام آزمون تولی 

سایت ثبت نام آزمون تولیمو معموالً در یک جدول زمانبندی، تاریخ های چند آزمون نزدیک را به همراه نام و آدرس ��

روز مهلت برای آن   12-10روز قبل از برگزاری آغاز، و تا   17محل برگزاری منتشر می کند. تاریخ نام نویسی غالبا حدود  

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/


 

 
 

داوطلبان باید در این بازه زمانی، مدارک الزم ثبت نام آزمون تولیمو را پیش از آنکه ظرفیت مرکز   .در نظر گرفته می شود

مورد نظر تکمیل نشده است، ارائه دهند. بدین ترتیب، مجاز به شرکت در جلسه خواهند بود. در غیر این صورت، باید منتظر  

 .اری آزمون تولیمو در سال جاری ارائه شده استتاریخ دیگری باشند. در جدول زیر زمان دقیق ثبت نام و برگز

  

 1401زمان ثبت نام و ویرایش اطالعات آزمون تولیمو   نام آزمون

TOLIMO 188- iBT   ادامه دارد.  03/ 1401/06شروع شده و تا  08/ 1401/05 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 189- iBT   ادامه دارد.  17/ 1401/06روع شده و تا ش 08/ 1401/05 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 190- iBT   ادامه دارد.  07/ 1401/07شروع شده و تا  12/ 1401/06 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 191- iBT   ادامه دارد.  21/ 1401/07شروع شده و تا  12/ 1401/06 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 192- iBT   ادامه دارد.  08/5/ 1401شروع شده و تا    9/ 1401/07 تاریخ  09:00ساعت  ثبت نام از 

TOLIMO 193- iBT    ادامه دارد.  08/19/ 1401شروع شده و تا    9/ 1401/07 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 196- iBT    ادامه دارد.  08/ 1401/10شروع شده و تا  12/ 1401/09 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

TOLIMO 197- iBT    ادامه دارد.  22/ 1401/10شروع شده و تا  12/ 1401/09 تاریخ  09:00ثبت نام از ساعت 

  



 

 
 

 

  

 مدارک الزم برای ثبت نام آزمون تولیمو 

مدارک الزم برای نام نویسی شامل مواردی همچون نام و نام خانودگی، شماره شناسنامه و کد ملی، تاریخ تولد، عکس،  ��

چنانچه   .مقطع تحصیلی، نام دانشگاه محل تحصیل، تاریخ اخذ مدرک، نشانی محل سکونت، شماره تلفن و ... می باشدآخرین 

می خواهید که تاریخ دقیق و نحوه ثبت نام آزمون تولیمو آگاه شوید، می توانید با مشاورین ما تماس گرفته و جدیدترین اطالعات 

 .را کسب نمایید



 

 
 

  ��اطالعیه  ��

مصاحبه   هستند که می توانند جهت آمادگی بیشتر در آزمون دکتری ، داوطلبانTOLIMO تقاضیان آزمونعمدتا م

 .را با شرکت و یا ثبت نام در این آزمون دریافت نمایند TOLIMO مدرک دکتری،

  

 نحوه ثبت نام آزمون تولیمو

مراجعه حضوری جهت انجام این امر ندارند.  ثبت نام آزمون تولیمو به صورت اینترنتی می باشد و متقاضیان نیازی به  ��

 .بدین منظور کافی است که مراحل زیر را طی نمایید

همچنین در صفحه اصلی سامانه سنجش  .sanjesh.t وارد کردن آدرس اینترنتی سایت ثبت نام آزمون تولیمو به نشانی ️☑

 را انتخاب کنید  Tolimo نیز می توانید در سمت چپ، منوی



 

 
 

 

حساب کاربری اگر قبال نداشته اید، از طریق وارد نمودن اطالعاتی همچون نام نام خاوادگی، شماره  ایجاد یک ️☑

 شناسنامه، مشخصات آموزشی و ... پس از ایجاد فایل کاربری، بر روی گزینه " ثبت نام جدید" کلیک کنید

 ثبت اطالعات شخصی و آموزشی️☑

ممکن است در صورت نیاز به ویرایش دچار مشکل شوید. سپس در مرحله در وارد نمودن این اطالعات دقت کنید، چرا که  

 بعد بررسی همه اطالعات درج شده و کلیک بر روی دکمه " تایید و ادامه" در صورت اطمینان



 

 
 

 

  .ورود به فایل کاربری خود از طریق درج نام کاربری و رمز عبور️☑

. برای این کار گزینه " تصویر من " را لمس 400*300ز ، و سای jpg بارگذاری عکس پرسنلی تمام رخ با فرمت️☑

 .دکمه " ارسال تصویر" را انتخاب نمایید و 



 

 
 

 

 انتخاب مرکز برگزاری آزمون بر اساس شهر و تاریخ. می توانید نام مرکز مورد نظر خود را جستجو نمایید  ️☑



 

 
 

 

 .شبکه شتابپرداخت هزینه آزمون به صورت آنالین و بوسیله کارت های عضو  ️☑

ثبت نام نهایی مطابق با تاریخ و مرکز مورد نظر خود. در این مرحله، آزمون شما به لیست " آزمون های من" اضافه   ️☑

خواهد شد. توجه داشته باشید که در صورتی ثبت نام قطعی شده است که پیغام " کامل / موفق" را در پایان دریافت نمایید. 

 .یری یا شماره پرونده صادر نمی شودهمچنین برای داوطلبان کد پیگ 

  

 .روی لینک مربوطه کلیک کنیدبر  زمان و نحوه اعالم نتایج آزمون آیلتس برای اطالع از�� 

  

 نکات مهم مربوط به ثبت نام آزمون تولیمو 

https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/
https://irantahsil.org/%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d9%86%d8%aa%d8%a7%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/


 

 
 

حال که با نحوه ورود به سایت ثبت نام آزمون تولیمو آشنا شدید و مراحل الزم جهت نام نویسی را توضیح دادیم، خوب  ��

 :است که چند نکته مهم را نیز به خاطر داشته باشید

زمان های مقرر و قبل از اینکه ظرفیت های مراکز در نظر گرفته شده تکمیل شود، ثبت نام  توصیه می شود که حتما در  ️✔

 .را انجام دهید. چرا که ظرفیت هر مرکز محدود بوده و در صورت پر شدن امکان نام نویسی وجود نخواهد داشت

 .ی ثبت نام کننداگر ظرفیت یک مرکز آزمون تکمیل شود، داوطلبان می توانند در زمان و یا شهر دیگر️✔

حتما از فهرست آزمون ها، شهرها و حوزه های برگزاری هر کدام از دوره ها مطلع شوید تا عالوه بر اقدام به موقع، از  ️✔

 .مواردی همچون هزینه و مدارک الزم ثبت نام آزمون تولیمو مطلع شوید

ذکر شده است را رعایت و مدارک و وسایل الزم را  قوانینی که در سایت ثبت نام آزمون تولیمو درباره حضور در جلسه ️✔

 .همراه داشته باشید

روز قبل از   15اگر قصد تغییر زمان برگزاری آزمون تولیمو را که قبال ثبت نام نموده اید، داشته باشید، می توانید تا ️✔

 .روز آزمون برای این امر اقدام نمایید

  

 . در مراکز و موسسه های مختلف، بر روی لینک کلیک کنید زمان برگزاری آزمون تافل جهت اطالع از�� 

  

 نحوه برگزاری آزمون تولیمو

، سازمان سنجش تصمیم گرفت تا آزمون تولیمو را به صورت اینترنتی برگزار نماید. اما در این بین 1389از سال  ��

این روش منجر شد. در سال   لغو  به  اولین آزمون93نواقصی وجود داشت که نهایتا  تدابیری که در نظر گرفته شد،  با   ، 

TOLIMO م افزاری برای زمان برگزاری آزمون تولیمو طراحی به شکل اینترنتی برگزار شد. از سوی دیگر، به تازگی نر

 .شده است که داوطلبان می توانند از طریق آن امتحان خود را پشت سر بگذارند

https://irantahsil.org/%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84-98/


 

 
 

اما به طور کلی، اگر بخواهیم فارغ از نحوه ثبت نام آزمون تولیمو، به شیوه و ساختار برگزاری آن اشاره کنیم، باید  ��

ست دو دفترچه سوال را پاسخگو باشند. یکی از دفترچه ها به سواالت تشریحی و دیگری به بگوییم که شرکت کنندگان می بای 

 .تست های چهارگزینه ایی اختصاص می یابد

 writing دقیقه به یک سوال تشریحی پاسخ دهد و بدین وسیله توانایی خود را در  30در دفترچه اول، متقاضی باید در  ��

می باشد و نمره کسب شده در هنگام اعالم نتایج آزمون تولیمو در کارنامه ثبت می    6تا    1ز  به نمایش بگذارد. نمره این بخش ا

 .گردد

سوال(، بخش ساختار    50چهار قسمت است. بخش شنیداری ) تست را شامل می شود، دارای    140اما دفترچه دوم که  ��

د. در مرحله محک شنیداری، هر کدام از سوال( از جمله این قسمت ها هستن  50سوال(، و درک مطلب )  40و نوشتاری )

متقاضیان به صورت جداگانه یک متن را از طریق هدست گوش داده و سپس به سواالت آن پاسخ می دهد. نکته مهم آنکه  

 .آزمون تولیمو نمره منفی ندارد



 

 
 

 

  ��اطالعیه  ��

با   9099075307برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ثبت نام آزمون تولیمو می توانید از طریق تماس با شماره 

 .کارشناسان ایران تحصیل در ارتباط باشید تا شما را به بهترین نحو راهنمایی کنند

  

 زمان برگزاری آزمون تولیمو 



 

 
 

تولیمو، زمان برگزاری آزمون های ماه های خرداد، تیر،   مطابق با انتشار جدیدترین اطالعیه سایت ثبت نام آزمون��

مرداد، و شهریور به شرح جدول زیر هستند. همچنین، می توانید برای کسب اطالع از مراکز و موسسات برگزار کننده در 

ری آزمون  نزدیکترین شهرهای محل سکونت خود، با مشاوران ایران تحصیل تماس بگیرید. توجه داشته باشید که زمان برگزا

 .تولیمو تمام دوره های جدول زیر، در روزهای سه شنبه می باشند

 روزهای سه شنبه  شماره دوره  ماه

 مهر
 ۱۴۰۱مهرماه  ۱۲ ۱۹۰

 ۱۴۰۱مهرماه  ۲۶ ۱۹۱

 آبان 
 ۱۴۰۱آبان ماه  ۱۰ ۱۹۲

 ۱۴۰۱آبان ماه  ۲۴ ۱۹۳

 آذر
 ۱۴۰۱آذر ماه  ۸ ۱۹۴

 ۱۴۰۱آذر ماه  ۲۲ ۱۹۵

 دی 
 ۱۴۰۱دی ماه  ۱۳ ۱۹۶

 ۱۴۰۱دی ماه  ۲۷ ۱۹۷

 بهمن 
 ۱۴۰۱بهمن ماه  ۱۱ ۱۹۸

 ۱۴۰۱بهمن ماه  ۲۵ ۱۹۹

 اسفند
 ۱۴۰۱اسفندماه  ۲ ۲۰۰

 ۱۴۰۱اسفندماه  ۱۶ ۲۰۱

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید sat شرایط ثبت نام و شرکت در آزمون برای آشنایی با�� 

  

 زمان اعالم نتایج آزمون تولیمو

https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-sat/


 

 
 

هفته و یا   2داوطلبانی که مدارک الزم ثبت نام آزمون تولیمو را ارائه و در جلسه حضور یافته اند، می توانند حدود  ��

روز بعد، نتایج خود را دریافت نمایند. برای این منظور، بایستی به سایت ثبت نام و اعالم نتایج آزمون    12تا    8گاهی بین  

 .و با وارد کردن اطالعات خود، کارنامه را اخذ کردتولیمو یعنی همان سازمان سنجش مراجعه 

اطالعات الزم در این مرحله عبارتند از شماره پرونده یا شناسه یکتای کارنامه. برای هر کدام از شرکت کنندگان، یک  ��

است و    677تا    310کارنامه نیز از طریق پست به درب منزل ارسال می گردد. همانطور که اشاره شد، دامنه نمره ها از  

 .سطوح دانش زبان انگلیسی به صورت زیر سنجیده می شود

 اعالم نتایج آزمون تولیمو 

 عالی
 به باال  600نمره 

  

 خوب 
 599تا  520نمره 

  

 متوسط 
 819تا  480

  

 ضعیف 
 479کمتر از 

  

  

سال می باشد و سپس اعالم نتایج آزمون    2اعتبار کارنامه ها    مدت   توجه داشته باشید در زمان اعالم نتایج آزمون تولیمو، ️✔

درج شده باشد، یعنی داوطلب غایب بوده   writing تولیمو معتبر نیست. همچنین، اگر عدد صفر در بخش نمره کل، و نمره

 .است



 

 
 

 

  

 توصیه های زمان برگزاری آزمون تولیمو 

بایستی در روز و زمان برگزاری آزمون تولیمو یک سری موارد را به خاطر  مانند تمام امتحان های دیگر، داوطلبان  ��

 :داشته و رعایت کنند. مهم ترین این نکات عبارتند از

 .اصل کارت ملی و پاسپورت خود را به همراه داشته باشید️✔



 

 
 

خودداری نمایید. برای  از به همراه بردن وسایلی همچون تلفن همراه، ساعت هوشمند، دستبند هوشمند، انگشتر هوشمند ️✔

 .اطمینان بیشتر نیز بهتر است که کیف یا وسایل شخصی دیگر را به دلیل امکان نبود محل نگهداری، با خود نبرید

داوطللبان به محض اعالم مدیر مرکز و انجام مراحل احراز هویت، به اتاق ادمین هدایت می شوند. سپس با استقرار در ️✔

 .برداری از آن ها، یکی از سیستم ها به صورت دتصادفی در اختیارشان قرار داده می شودپشت کامپیوتر و عکس  

آزمون در صورتی شروع می شود که داوطلبان احراز هویت شده و مراقبین رمز کامپیوتر هر داوطلب را وارد و نرم  ️✔

 .ن می توانند آزمون را شروع کنندافزار را آماده نمایند. چنانچه مدیر تایید کند که مشکلی وجود ندارد، متقاضیا

داوطلبان مجاز به بردن چک نویس نیستند و مرکز چنین امکاناتی را در اختیار شرکت کنندگان قرار می دهد. همچنین،  ️✔

 .امکان خروج چک نویس وجود ندارد

  

 .بر روی لینک مربوطه کلیک کنید مشاوره قبولی در آزمون تافل به منظور دریافت�� 

  

 هزینه ثبت نام آزمون تولیمو

آزمون متفاوت است و این مورد مخصوصا برای آزمون    هزینه ثبت نام آزمون تولیمو اصوال متغیر می باشد و برای هر��

هایی که در فصول مختلف صورت می گیرد به وضوح مشخص است . اما این هزینه ها را می توانید قبل از ثبت نام آزمون  

مون های تولیمو مشاهده نمایید.برای مشاهده و آگاهی از هزینه ثبت نام آزمون تولیمو باید وارد سامانه سنجش مربوط به آز

 .بروید. در این سامانه هزینه های دوره ها به طور کامل مشخص می باشد tolimo.sanjesh.org تولیمو به نشانی اینترنتی

  

   لغو ثبت نام آزمون تولیمو

  این سوال خیلی از کاربران می باشد که اگر ثبت نام آزمون تولیمو را انجام بدهند و به هر دلیلی مایل به لغو ثبت نام��

باید چه مراحلی را طی نمایند؟ باید اشاره کرد که امکان لغو ثبت نام آزمون تولیمو وجود ندارد و اگر به هر دلیلی قادر     باشند،

به شرکت در آزمون نباشید، امکان عودت وجه پرداختی وجود ندارد و مبلغ به شما بر نمیگردد.البته یک راه برای افرادی که  

https://irantahsil.org/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%aa%d8%a7%d9%81%d9%84/


 

 
 

اند شرکت کنند وجود دارد، آن هم این است که می توانند آزمون را به زمان دیگری موکول کنند و  در زمان آزمون نتوانسته  

 .در مرحله بعدی آزمون خود را بدهند اما امکان انصراف وجود ندارد

 :برای انتقال آزمون باید موارد زیر را در نظر داشته باشید��

 ون نمایید روز قبل از آزمون اقدام به انتقال آزم 5حتما تا ��

 .امکان انتقال آزمون به سال بعد وحود ندارد و باید حتما در همان سال آزمون بدهید��

 .امکان جابه جایی حوزه در صورت خالی بودن صندلی وجود دارد��



 

 
 

 

 سواالت آزمون تولیمو

در مرحله ثبت نام آزمون تولیمو متوجه می شوید که آزمون تولیمو در سطح آزمون های بین المللی می باشد و تمامی ��

استانداردها در آن رعایت می گردد.در واقع زمان ثبت نام آزمون تولیمو باید به سواالت ریدینگ و لیسینینگ پاسخ بدهید. 

م آزمون تولیمو را انجام می دهند بر اساس مجموعه از سواالت انجام می شود. ثبت نا   اصوال رده بندی سطح زبان افرادی که

 .بهتر است قبل از آزمون نونه سواالت را دانلود کنید و خود را بیشتر و بهتر برای آزمون آماده نمایید

  



 

 
 

 اخبار پیرامون ثبت نام آزمون تولیمو

 ولیمو ایجاد مرکز جدید در استان خراسان رضوی برای آزمون ت ��

 یک مرکز جدید در استان خراسان رضوی شهر سبزوار برای برگزاری آزمون الکترونیکی زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو

(TOLIMO)  راه اندازی شد ۱۹۰در دوره. 

 آزمون زبان انگلیسی پیشرفته تولیمو به روش الکترونیکی برگزار می شود  ��

 .رفته تولیمو به روش الکترونیکی، برگزار خواهد شدآزمون زبان انگلیسی پیش  ۲۰۱تا  ۱۹۰دوره های 

آندسته از افرادی که متقاضی شرکت در آزمون هستند، می توانند در زمان مقرر که از طریق پایگاه اطالع رسانی سازمان 

 .سنجش اعالم می شود، نسبت به ثبت نام اقدام کنند

  

 .بر روی لینک کلیک کنید راهنمای ثبت نام آزمون آیلتسبه منظور دریافت اطالعات و      

  

 خالصه مطالب

نحوه   بررسی  به  مقاله  این  تولیمو  ثبتدر  آزمون  نمره    نام  سیستم  همچنین  و  تولیمو  آزمون  برگزاری  و  نام  ثبت  زمان  و 

از آنجا که بیشتر متقاضیان شرکت در آزمون تولیمو، تافل، آیلتس، ای پی تی و ...، داوطلبان مقطع دکتری   .پرداختیم   دهی

باید خاطر نشان کرد که مدرک آزمون   .هستند، به طور معمول قبولی و کسب نمره خوب برای آن ها بسیار اهمیت دارد

تولیمو، از سوی دانشگاه های زیر نظر وزارت علوم کشور قابل قبول و دارای اعتبار می باشد، اما برای ارائه به دانشگاه 

  .از این رو توصیه می کنیم قبل از ثبت نام در این آزمون، هدف خود را مشخص کنید .های خارج از کشور اعتبازی ندارد

سواالت آزمون تولیمو در بخش های مختلفی ارائه می شوند و بهتر است قبل از حضور در آزمون، با نمونه سواالت آشنا  

شوید تا شانس قبولی خود را افزایش دهید. از آنجا که ممکن است در ارتباط با فرایند ثبت نام و زمان اسم نویسی برای 

ی توانید برای دریافت مشاوره و کسب اطالعات بیشتر با شماره  آزمون تولیمو سوال و ابهامی داشته باشید، م

 .تماس بگیرید تا کارشناسان مجرب ما در مراحل اسم نویسی شما عزیزان را یاری کنند 9099075307

  

https://irantahsil.org/%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a2%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b3/
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