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   HSK  ًHSKKنام ً پرداخت ىسینو آزمٌن  اطالعیو ثبت

 ۱۰۲۱شيریٌرماه  ۰۲

 مؤسسو کنفٌسیٌش دانشگاه تيران

 گزدد. ثزگشار هی حضَریثِ صَرت آسهَى  * تَجِ:

ٍ  HSKّبی  آسهَى ،(یالدیه 2022سپتبهجز  11 ز)ثزاث 20/06/1140، یىطٌجِ یخداًطگبُ تْزاى در تبر یَسوٌفَس هؤسسِ

HSKK  را وبهل ٍ ثب  یِاطالػ یيااس ثجت ًبم،   یص. خَاّطوٌذ است داٍطلجبى هحتزم پوٌذ ثزگشار هیرا ثِ صَرت حضَری

 دلت ثخَاًٌذ:

 :آسهَى ی( سهبى ثزگشارالف

 سهبى ضزٍع آسهَى ػٌَاى ٍ سطح آسهَى

HSK  صجح 9ضْزیَرهبُ، سبػت  20 2سطح 

HSK  13:30ضْزیَر هبُ، سبػت  20 6، 5، 4، 3، 1سطَح 

HSKK ِ16:30ضْزیَر هبُ، سبػت  20 همذهبتی، هتَسط ٍ پیطزفت 

 ة( هىبى آسهَى:

 ّب ٍ ادثیبت خبرجی داًطگبُ تْزاى داًطىذُ سثبى

 ًبم ٍ پزداخت ٍجِ: ج( آخزیي هْلت ثجت

 17:00، سبػت 1401ضْزیَر  7دٍضٌجِ، 

 در آسهَىی ثجت ًبم  د( ًحَُ

ثِ « پبیگبُ خذهبت آسهَى سثبى چیٌی»ثزای ثجت ًبم، ثب استفبدُ اس وبهپیَتز ٍ هزٍرگز فبیزفبوس یب گَگل وزٍم ٍارد ٍثسبیت 

س ثجت ًبم ایٌتزًتی، ضذُ ٍ هطبثك تَضیحبت سیز الذام ثِ ثجت ًبم ایٌتزًتی وٌیذ. لطفبً پس ا www.chinesetest.cnًطبًی 

ی پزداخت ٍجِ ٍ تَضیحبت هزثَطِ در اداهِ اطالػیِ درج  . )ًحَُالذاهبت السم ثزای پزداخت ٍجِ را در اسزع ٍلت اًجبم دّیذ

 (.ضذُ است
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 ًوَدار هزاحل ثجت ًبم در آسهَى

 

 

 تَجِ:

. داٍطلجبى ثبیذ اطالػبت ضخصی خَد را ثِ درستی ٍ هطبثك هذارن ضٌبسبیی ٍارد وٌٌذ. ًبم ٍ ًبم خبًَادگی وِ در 1

 ضَد، ثبیذ ثب هذارن ضٌبسبیی داٍطلت تطبثك داضتِ ثبضذ. سیستن ثِ سثبى اًگلیسی ٍارد هی

استفبدُ  ّشیٌِ آسهَى، اصل هذرن پزداخت ٌّگبم گذرًبهِ یب وبرت هلی استفبدُ وزد. لطفبً تَاى اس ثزای ثجت ًبم هی .2

 ثِ هسئَل ثجت ًبم ًطبى دّیذ )تصَیز یب وپی هذرن لبثل لجَل ًیست(. در حیي ثجت ًبم را ضذُ

ثِ داٍطلت ثَدُ ٍ داٍطلت وٌذ، ثبیذ هؼتجز ٍ هتؼلك  . ایویل ٍ ضوبرُ تلفٌی وِ داٍطلت در ٌّگبم ثجت ًبم ٍارد ارائِ هی3

 ّب ثبضذ. در حبل استفبدُ اس آى

 ٍارد سبیت چبیٌیش تِست ضَیذ

 اوبًت ثسبسیذ

هزوش آسهَى ٍ سهبى آسهَى را 

وٌیذ اًتخبة  

 ضزایط آسهَى را ثخَاًیذ

ًبم را وبهل اطالػبت ثجت

 وٌیذ

 ّشیٌِ آسهَى را پزداخت وٌیذ

 www.chinesetest.cn آدرس:

 اطالػبت هَرد ًیبس: ایویل، هلیت، سثبى هبدری ٍ تبریخ تَلذ

 هحل آسهَى: هؤسسِ وٌفَسیَس داًطگبُ تْزاى؛

 سهبى: سهبى آسهَى هَرد ًظز

ی در صفحِ« وٌنضزایط آسهَى را خَاًذُ ٍ لجَل هی»ثز رٍی   

 ثجت ًبم آسهَى ولیه وٌیذ.

اطالػبت داٍطلت را وبهل ٍارد وزدُ، ػىس را ثبرگذاری ٍ 

 اطالػبت ثجت ًبم را ثزرسی ٍ تأییذ ًوبییذ.

ی آسهَى را ثِ هزوش آسهَى پیص اس اتوبم هْلت ثجت ًبم آسهَى، ّشیٌِ

ر غیز ایٌصَرت ثجت ًبم لغَ خَاّذ ضذ.پزداخت وٌیذ، د  
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 یٌِسه ثب پس 4در  3ی پزسٌل یذثبهبُ پیص اس آسهَى( گزفتِ ضذُ ثبضذ. ػىس ثبیذ  6ثبیذ اخیزاً ) تب داٍطلت  . ػىس4

ت. دلت ویلَثبیت ثبضذ. استفبدُ اس ػىس هٌظزُ ٍ غیزُ هوٌَع اس 100تب  30. حجن ػىس ثبیذ ثیي ثبضذ یىذست یذسف

 ًوبییذ ػىس ثبرگذاری ضذُ ثبیذ هطبثك ثب لَاًیي ایزاى ثبضذ.

 

 ّـ( ّشیٌِ ٍ پزداخت )ًَع ارس : یَاى چیي(

 یه. ّشیٌِ

HSK ٌِّشی  HSKK ٌِّشی 

  یَاى 210 1سطح 
 یَاى 280 سطح همذهبتی

  یَاى 280 2سطح 

  یَاى 350 3سطح 
 یَاى 350 سطح هتَسط

  یَاى 420 4سطح 

  یَاى 480 5سطح 
 یَاى 420 سطح پیطزفتِ

  یَاى 550 6سطح 

 (.پذیز است اهىبى یَاى ًمذ)تٌْب ثب پزداخت: پزداخت حضَری  دٍ. رٍش

 :سهبى

 530:1تب  13ٍ  11:30تب  9:00 : اس سبػت1140ضْزیَر  7، تب دٍضٌجِ 1401ضْزیَرهبُ  3 پٌج ضٌجِاس 

 :هىبى

 پبًشدّن ٍ ضبًشدّن، داًطىذُ سثبًْب ٍ ادثیبت خبرجی داًطگبُ تْزاى،تْزاى، خیبثبى وبرگز ضوبلی، ثیي خیبثبى 

 وٌفَسیَس داًطگبُ تْزاى هؤسسِ ، دفتز17طجمِ ّوىف، اتبق ضوبرُ 

 تَجِ: 

. در صَرتی وِ فزد هذرن ضٌبسبیی خَد را ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضٌذ. داٍطلجبى ثِ ٌّگبم پزداخت ٍجِ ثِ صَرت حضَری، لطفبً 1

تَاًذ ثِ ًوبیٌذگی اس داٍطلت، ثب ارائِ تصَیز  ذ ثِ هؤسسِ وٌفَسیَس هزاجؼِ وٌٌذ، الَام، دٍست یب آضٌب ًیش هیتَاً ضخصبً ًوی

ضَد وِ ضوي رػبیت  ضوٌبً، اس هزاجؼیي درخَاست هییب فتَوپی هذرن ضٌبسبیی داٍطلت الذام ثِ پزداخت ٍجِ ًوبیذ. 

 ی اجتوبػی را رػبیت وٌٌذ. بدُ وزدُ ٍ فبصلِّبی ثْذاضتی ، ثِ ٌّگبم هزاجؼِ اس هبسه استف پزٍتىل
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ًبم ٍ پزداخت ٍجِ را ثِ رٍسّبی  ّب در رٍسّبی پبیبًی، لطفبً داٍطلجبى تب حذ اهىبى وبر ثجت . ثب تَجِ ثِ حجن سیبد درخَاست2

در صَرتی وِ ثِ  پبیبًی هْلت ثجت ًبم هَوَل ًفزهبیٌذ ٍ در اسزع ٍلت الذام ثِ ًْبیی وزدى ثجت ًبم ٍ پزداخت ٍجِ ًوبیٌذ.

 ػلت تأخیز در ثجت ًبم یب پزداخت ٍجِ، فزصت ضزوت در آسهَى اس دست ثزٍد، توبهی هسئَلیت ثب داٍطلت خَاّذ ثَد.

 ٍ( وبرت ضزوت در جلسِ آسهَى ٍ ًتبیج آسهَى:

 ثزای دریبفت ایي وبرت، لطفبً ٍارد .ضَد هی صبدر داٍطلجبى ثزای آسهَى ضزٍع اس لجل رٍس 7 آسهَى وبرت ضزوت در جلسِ

 اطالػبت اس هزوش را آسهَى وبرت ضزوت در جلسِ ( www.chinesetest.cnٍ) ضذُ چیٌی آسهَى سثبى خذهبت ٍثسبیت

( ٍ لسوت Test Taker Information(، ثخص اطالػبت آسهَى دٌّذُ )Personal Information Centerضخصی )

 (، دریبفت ٍ چبح وٌیذ.Printچبح )

 تَجِ:

 در رٍس اهتحبى، لطفبً هَارد سیز را ثب خَد ثِ ّوزاُ داضتِ ثبضیذ:

 ی اهتحبى وبرت ٍرٍد ثِ جلسِ پزیٌت 

 ثبضذ( هذارن ضٌبسبیی هَرد استفبدُ در سهبى ثجت ًبم )وپی هذارن لبثل لجَل ًوی اصل 

  هذادB2 

 وي پبن 

ثزای پز وزدى پبسخٌبهِ استفبدُ وٌٌذ ٍ ًویتَاًٌذ اس خَدوبر استفبدُ  2Bداٍطلجبى تَجِ داضتِ ثبضٌذ وِ فمط اس هذاد 

 وٌٌذ.

 

 س( توبس ثب هب:

 021-61119090  تلفي توبس دفتز هَسسِ وٌفَسیَس:

 :HSKّبی هؤسسِ وٌفَسیَس داًطگبُ تْزاى ٍ اخجبر هزتجط ثب آسهَى  رسبًی درثبرُ فؼبلیت اطالعجْت رسوی  هٌبثغ

  :وبسایت دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهرانhttps://ffll.ut.ac.ir 

 ان: کانال تلگرام دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهرhttps://t.me/utffll 

  :کانال تلگرام موسسه کنفسیوسhttps://t.me/Utchinese  

 

 هَسسِ وٌفَسیَس داًطگبُ تْزاى

 1401هزداد  31
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