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مقدمه
بر اساس آیین نامه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،یکی از شرایط ورود دانشجویان
مقطع دکتری به دوره پژوهشی و تصویب طرح پیشنهادی رساله در گروه مستقل /دانشکده ،کسب حداقل نمرة یکی از آزمونهای زبان
به شرح مندرج در این دستورالعمل است.
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الف) شرایط و ضوابط
 -1کلیه دانشجویان مقطع دکتری که از طریق آزمون نیمه متمرکز سازمان سنجش ،آزمون اختصاصی دانشگاه ،بورسیه وزارت متبوع،
اتباع غیر ایرانی بورسیه و غیر بورسیه ،بورسیه موسسات اجرایی ،استعداد درخشان ،انتقال خارج به داخل و  ...پذیرش شدهاند ،ملزم به
ارائه نمره زبان خارجی قابل قبول دانشگاه به شرح جدول شماره  1قبل از تصویب پیشنهادیه رساله میباشند.
 -2کلیه دانشجویان اتباع غیر ایرانی عالوه بر ارائه نمره زبان خارجی قابل قبول دانشگاه ،باید گواهی قبولی در آزمون سنجش استاندارد
مهارتهای زبان فارسی (سامفا) یا گواهی دوره آموزش زبان فارسی از مراکز رسمی دارای مجوز صادره از سوی سازمان امور دانشجویان
را نیز ارائه دهند( .بر اساس نامه شماره  41/4/31313مورخ  1331/44/44و نامه شماره  41/4/113163مورخ  39/11/12مدیر کل امور
دانشجویان غیرایرانی).
 -3نمره قابل قبول آزمونهای زبان انگلیسی  TOFEL (iBT/PBT/CBT) ،TOLIMO ،MSRT/MCHEو IELTS (Academic
) MHLE ،& Generalبه شرح جدول شماره  1است.
 -4نمره آزمون زبان (ویژه دانشجویان مقطع دکتری) دانشگاههای زیر بر اساس جدول شماره  1قابل قبول است:
اصفهان ،تبریز ،تربیت مدرس ،تهران ،خواجه نصیرالدین طوسی ،شهید بهشتی ،شیراز ،صنعتی اصفهان ،صنعتی امیرکبیر ،صنعتی شریف،
علم و صنعت و فردوسی مشهد.
تبصره :درخصوص پذیرش نمره آزمون زبان انگلیسی دانشگاههای دیگر از جمله دانشگاه یزد مطابق با آخرین مصوبات شورای تحصیالت
تکمیلی دانشگاه تصمیمگیری خواهد شد.
 -3دانشجویان رشته  /گرایشهای زبان و ادبیات عربی ،رشته  /گرایشهای زبان و ادبیات فارسی ،رشته  /گرایشهای مدرسی معارف
اسالمی ،رشته  /گرایشهای علوم قرآن و حدیث و تفسیر تطبیقی ،رشته  /گرایش های فقه و حقوق اسالمی میتوانند بجای آزمون زبان
انگلیسی ،در آزمونهای بسندگی زبان عربی دانشگاه تهران (اشتمال) ،دانشگاه فردوسی مشهد (شامل) و یا دانشگاه الزهرا شرکت نمایند.
کسب حداقل  %64سقف نمره (حداقل  64از  )144در آزمون های ذکر شده میتواند جایگزین نمره زبان انگلیسی شود.
 -6دانشجویان ردیفهای  2و  3جدول شماره  1در صورت کسب حداقل  %33نمره قبولی در هر کدام از آزمونها میتوانند در دوره
آموزشی که توسط دانشکده زبانهای خارجی تحت نظارت مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه برگزار میشود شرکت نمایند.
در صورت گذراندن موفقیتآمیز دوره مذکور توسط این دسته از دانشجویان ،نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها بهعنوان نمره قبولی
پذیرفته میشود .حداقل نمره الزم برای استفاده از این بند (در آزمون های مختلف)  ،در جدول  1آمده است.
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 -1برای دانشجویان ردیفهای  2و  3جدول شماره  1قبول شده با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر (بر اساس نامه شماره 41/2/293234
مورخ  1336/11/23سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر) ،سهمیه مربیان ،دانشجویان اتباع غیر ایرانی (بورسیه و غیر
بورسیه) در صورت کسب حداقل  %34نمره قبولی در هر کدام از آزمونها میتوانند در دوره آموزشی که توسط دانشکده زبانهای
خارجی تحت نظارت مرکز آموزشهای آزاد و مجازی دانشگاه برگزار میشود شرکت نمایند .در صورت گذراندن موفقیتآمیز دوره
مذکور توسط این دسته از دانشجویان ،نمره آزمون زبان اخذ شده توسط آنها بهعنوان نمره قبولی پذیرفته میشود .حداقل نمره الزم برای
استفاده از این بند (در آزمون های مختلف)  ،در جدول  1آمده است.
 -9دانشجویان ردیفهای  2و  3جدول شماره  1که دارای معلولیت شدید بینایی یا شنوایی هستند با ارائه مستندات تایید شده توسط
سازمان بهزیستی ،مر کز مشاوره دانشگاه و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه در صورت کسب حداقل  %34نمره قبولی در هر
کدام از آزمونها میتوانند در دوره آموزشی که توسط دانشکده زبانهای خارجی تحت نظارت مرکز آموزشهای آزاد و مجازی
دانشگاه برگزار میشود شرکت نمایند .در صورت گذراندن موفقیتآمیز دوره مذکور توسط این دسته از دانشجویان ،نمره آزمون زبان
اخذ شده توسط آنها بهعنوان نمره قبولی پذیرفته میشود.
 -3چنانچه زبان خارجی دانشجو انگلیسی نباشد یا گروه آموزشی مربوطه ،دانستن زبان خارجی دیگری را به جای زبان انگلیسی الزم
بداند ،با تایید شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه کسب حداقل نمره  64از  TDN3 ،144و  64از  144در سطح  B2به ترتیب در یکی
از آزمون های زبان فرانسه ( ،)DELFزبان آلمانی ( )TestDaFو زبان اسپانیایی ( )DELEمیتواند جایگزین نمره زبان انگلیسی شود.
برای دانشجویان قبول شده با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر ،سهمیه مربیان و دانشجویان اتباع غیر ایرانی (بورسیه و غیر بورسیه) کسب
حداقل نمره  34از  TDN3 ،144و  34از  144در سطح  B2به ترتیب در یکی از آزمون های فوق الزامی است.
 -14برای دانشجویان متقاضی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت ،حد نصاب نمره زبان بر اساس شیوه نامه مربوطه است.
 -11مدت اعتبار هر یک از آزمونهای فوقالذکر (انگلیسی و سایر زبانهای فوق) حداکثر  2سال میباشد .دانشجویانی که مدرک زبان
خود را قبل از شروع اولین نیمسال تحصیلی گرفته باشند ،به شرطی مدرک آنها پذیرفته میشود که در زمان ارائه مدارک و مستندات
توسط دانشجو ،از زمان برگزاری آزمون یاد شده بیش از  2سال نگذشته باشد.

این شیوهنامه در شورای تحصیالت تکمیلی مورخ  9911/4/4تصویب وبرای دانشجویان مقطع دکتری ورودی  11و بعد ازآن
الزماالجرا است .ضمنا این مصوبات برای دانشجویان ورودی سال های قبل نیز در مواردی که در جهت تسهیل امور تحصیلی
دانشجویان ذینفع باشد یا دستورالعمل مربوط مسکوت مانده ،قابل تسری است.
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ب) جدول :9نمره قابل قبول آزمون زبان

عنوان رشته

ردیف

MSRT/
MCHE
وزارت
علوم

تحصیلی
دامنه نمره:
1-911

TOFEL Total Score
iBT
دامنه نمره:
8-921

PBT
دامنه نمره:
991-766

MHLE
وزارت
بهداشت

TOLIMO
سازمان
سنجش

IELTS
Overall
Band
Score

CBT
دامنه نمره:
1-911

آزمون زبان
سایر
دانشگاههای
بند 4

دامنهنمره:

دامنه نمره:

دامنه نمره:

دامنه نمره:

1-911

991-766

9-1و1

1-911

آموزش زبان انگلیسی ،زبان

1

و ادبیات انگلیسی ،مترجمی،

14

34

213

314

14

314

1

94

زبانشناسی،
رشته  /گرایشهای زبان و
ادبیات عربی ،زبان و ادبیات
فارسی ،مدرسی معارف
اسالمی ،علوم قرآن ،حدیث
و تفسیر تطبیقی و فقه و حقوق

2

434

اسالمی
حد نصاب برای دانشجویان
موضوع بند ( 6حد نصاب
)%33

44

حد نصاب برای دانشجویان
موضوع بندهای  1و 9
(حدنصاب )%34
سایر رشته ها بجز رشتههای ذکر
شده در ردیف  1و 2

حد نصاب برای دانشجویان
موضوع بند ( 6حد نصاب
3

41

31

134

41

434

4/3

34

)%33

34

142

421

44

421

4

41

42

31

443

133

42

443

4

43

34

64

494

194

34

494

3

33

41

31

111

436

41

436

4/3

32

حد نصاب برای دانشجویان
موضوع بندهای  1و 9
(حدنصاب )%34

43

34

162

432

6

43

432

4/3

43

