دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻤﺮات زﺑﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره دﻛﺘﺮاي ﺗﺨﺼﺼﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر
" به استناد مصوبات مورخ  ١٣٩١ / ٠۵ / ٠٧و  ١٣٩١ / ١٠ / ٣٠شورای تحصيالت تکميلی
و جلسه کميته زبان درتارﯾخ " ١٣٩١ / ٠٨ / ٠١
ارائه نمره زبان از سوی دانشجوﯾان دکتری به عنوان ﯾکی از مھمترﯾن مراحل تحصيلی آنھا
محسوب می شود  .به ھمين منظور مرکز آزمون و سنجش با ھمکاری مرکز تحصيالت تکميلی
 ( PNU- ETرا ھر ساله در  ۴نوبت برگزار
دانشگاه پيام نور  ،آزمون زبان )
می کند  .دانشجوﯾان دوره دکتری دانشگاه پيام نور با ساﯾر متقاضيان می توانند در آزمون شرکت
نموده و در صورت کسب نمرات مورد قبول  ،در آزمون جامع و جلسه دفاع از رساله خود شرکت
نماﯾند .
ضمناً عالوه بر آزمون مذکور نمرات آزمونھای ساﯾر دانشگاھھا و موسسات معتبر بر اساس جدول
ذﯾل مورد قبول دانشگاه پيام نور می باشد .

رديف

نام دانشگاه  /موسسه آموزشی

١

PNU‐ET

٢

نمره مورد قبول برای دانشجويان دوره دکتری

نمره مورد قبول ۵٠

آزمون زبان دانشگاه پيام نور
دانشگاه تھران

دانشگاھھای ؛

٣

تربيت مدرس  ،عالمه طباطبائی ،
تربيت معلم  ،فردوسی مشھد ،
شيراز

نمره مورد قبول ۴٠

می باشد

۶٠

برای کليه رشته ھا نمره مورد قبول
می باشد به غير از رشته ھای زبان و ادبيات
فارسی  ،زبان و ادبيـــات عرب  ،فقه و مبانی
حقــــوق اسالمی  ،علوم قـــــــرآن و حدﯾث
و مدرسی معارف اسالمی که نمره مورد قبول

۵٠

نمره مورد قبول برای دانشجويان جانباز و ايثارگر و
مربيان رسمی دانشگاھھای وابسته به وزارت علوم

می باشد

نمرات دانشگاھھای ردﯾف دو در صورتی مورد

تائيد دانشگاه می باشد که :
اوال  :دانشجو اصل گواھی نمره قبول مورد
تائيد دانشگاه مبداء را راائه نماﯾد.

ثانياً  :در گواھی مذکور جزئيات نمره قبولی
دانشگاه مبداء و نمره دانشجو در آن قيد شده
باشد .

می باشد

برای کليه رشته ھا نمره مورد قبول  ۴٨می باشد
به غير از رشتــــه ھای زبان و ادبيات فارسی  ،زبان
و ادبيات عرب  ،فقه و مبانی حقوق اسالمی  ،علوم
قرآن و حدﯾث و مدرسی معارف اسالمی که نمره

مورد قبول ۴٠
% ٨٠

مرجع تائيد نمره

دانشگاه پيام نور

مراکز مجری دکتری باﯾد گواھی ارائه شده
از سوی دانشجو را از دانشگاه تھران
استعالم نماﯾد تا صحت ﯾا عدم صحت نمره
مشخص گردد.

می باشد

نمرات دانشگاھھای ردﯾف  ٣در صورتی مورد

تائيد دانشگاه می باشد که :
اوال  :دانشجو اصل گواھی نمره قبول مورد تائيد

مراکز مجری دکتری باﯾد گواھی ازائه شده
از سوی دانشجو را از دانشگاه مورد نظر
استعالم نماﯾد تا صحت و ﯾا عدم صحت
نمره مشخص گردد .

دانشگاه مبداء را ارائه نماﯾد.

ثانياً  :در گواھی مذکور جزئيات نمره قبولی
دانشگاه مبداء و نمره دانشجو در آن قيد شده باشد .

۴

MSRT

نمره مورد قبول ۵٠

می باشد

نمره مورد قبول ۴٠

می باشد

مراکز مجری دکتری باﯾد از وزارت علوم ،
تحقيقات و فناوری در خصوص نمره
دانشجو استعالم نماﯾند .

۵

TOEFL IBT

نمره مورد قبول ٨٠

می باشد

نمره مورد قبول ۶۴

می باشد

مراکز مجری دکتــــــــری باﯾد از مراکز

۶

TOEFL PBT

نمره مورد قبول ۵۵٠

می باشد

نمره مورد قبول ۴۴٠

می باشد

مذکور که دارای مجوز از  ETSآمرﯾکا
می باشند در خصوص نمــره دانشجو
استعالم نماﯾند .
مراکز مجری دکتری باﯾد از مراکز مذکور که
دارای مجوز از  ETSآمرﯾکا می باشند
در خصوص نمره دانشجو استعالم نماﯾند .

٧

٨

TOLIMO

نمره مورد قبول ۵۵٠

می باشد

نمره مورد قبول ۴۴٠

می باشد

آزمون زبان سازمان سنجش
و آموزش کشور

IELTS
Academic

نمره مورد قبول ۶
 ۶با ھر زﯾر مجموعه

نمره مورد قبول

می باشد  .نمره سرجمع

ای که باشد از مراکز
داخل و خارج دارای مجوز از سازمانھای متولی
خارج از کشور

۴/ ٨

می باشد نمره سرجمع

 ۴/٨با ھر زﯾرمجموعه ای که باشد از مراکز داخل و
خارج دارای مجوز از سازمانھای متولی خارج از کشور

مراکز مجری دکتری باﯾد از مراکز آزمونھای
زبانھای خارجی سازمان سنجش آموزش
کشور در خصوص نمره استعالم نماﯾند .

مراکز مجری دکتری باﯾد از کميته تخصصی
زبان دانشگاه پيام نور نمره دانشجو را
استعالم نماﯾند .

نکات مھم :
جانبازان و اﯾثارگران ) دارای کد اﯾثــــــارگری ( و مربيان رسمی دانشگاھھای وابسته به وزارت علوم ،
 % ٨٠نمرات مورد قبول جدول فوق  ،می توانند در آزمون جامع شرکت نماﯾند .
با ارائه
شاﯾان ذکر است دانشجوﯾان مذکور باﯾد نمرات کامل مورد قبول جدول فوق را پيش از دفاع از رساله ارائه
نماﯾند تا مجوز شرکت در جلسه دفاع از رساله را کسب نماﯾند .
 فرزندان شاھد و اﯾثارگر با ارائه ) کد اﯾثارگری و تائيد اداره کل شاھد و اﯾثارگر ( سازمان مرکزی ،امکان استفاده از بند فوق را خواھند داشت .

 کليه دانشجوﯾان دوره دکتری می توانند با ارائه  % ٨٠نمرات مورد قبول جدول فوق  ،در آزمون جامعشرکت نماﯾند  .شاﯾان ذکر است دانشجوﯾان مذکور باﯾد نمرات کامل مورد قبول جدول فوق را پيش
از دفاع از رساله ارائه نماﯾند تا مجوز شرکت در جلسه دفاع از رساله را کسب نماﯾند .
 در گواھی که از سوی دانشجو ارائه می شود  ،حتماً باﯾد نمره مورد قبول ) دانشگاه ﯾا موسسه (و نمره کسب شده توسط دانشجو و تارﯾخ برگزاری آزمون قيد گردد .
 مدت اعتبار ھر ﯾک از گواھی ھای اخذ شده توسط دانشجو در کليه ردﯾف ھای حداکثر  ٢۴ماهمی باشد .
 مفسر اﯾن دستورالعمل در موارد پيش بينی نشده  ،کميته زبان انگليسی تعيين شده از سوی شورایآموزشی دانشگاه ) کار گروه تحصيالت تکميلی ( می باشد .

 -مراکز مجری دکتری ،

ملزم به استعالم از گواھی ارائه شده از سوی دانشجو می باشند .

 -موارد مذکور شامل کليه دانشجوﯾانی است که مدرک زبان را براساس جدول فوق ارائه نماﯾند .

افراد واجد شراﯾط اﯾثارگران صرفاً به شرح ذﯾل می باشند :
الف( جانبازان  % ٢۵و باالتر
ب ( آزادگان
ج ( ھمسرو فرزند ) شھيد  ،جاوﯾد االثر  ،آزاده  ،جانباز  % ٢۵و باالتر
د ( جانباز با حداقل  % ١۵جانبازی و  ٣ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبھه

ه ( رزمنده با حداقل ۶

ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبھه

