
با توجه به ابالغ شیوه نامه احراز بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی به شماره 

 .نحوه احراز بسندگی زبان خارجی دانشجویان به صورت زیر خواهد بود 2022-22-20  مورخ 033992/02

 :طبق جدول زیر  زبان انگلیسی معتبر آزمون بسندگیکسب نمره قبولی در  -2

 

 ردیف

 

 نام آزمون مورد قبول

 

 حداقل نمره 

 مورد قبول

 

 اعتبار

 

 حداقل نمره مورد قبول

 –برای رشته های زبان و ادبیات فارسی 

 فلسفه و کالم اسالمی

2 TOEFL (PB) 084 044 دو سال 

0 TOEFL(IBT) 55 04 دو سال 

9 MCHE/MSRT 54 04 دو سال 

0 TOLIMO 084 044 دو سال 

5 IELTS 5/5 4/0 دو سال 

6 

تربیت  -بان دانشگاه تهرانآزمون ز

صنعتی  -اصفهان -شیراز-مدرس 

 زنجان -فردوسی مشهد -اصفهان

 54 دو سال 44

 

 عالوه بر آزمونفلسفه و کالم اسالمی و  زبان و ادبیات فارسیبرای دانشجویان دکتری رشته های -1-1

 .زیر نیز مورد پذیرش است زبان عربینمره قبولی در آزمون های  زبان انگلیسی طبق جدول فوق

 

درصد در درس زبان انگلیسی در آزمون ورودی دوره دکتری با ارائه کارنامه معتبر و 52حداقل  نمرهکسب  -0

  .تائید مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه

 

 

 

 

 مدت زمان اعتبار حداقل نمره مورد قبول نام آزمون مورد قبول ردیف

 دو سال 922 دانشگاه تهران( اشتمال)آزمون بسندگی زبان عربی  2

 دو سال 62 دانشگاه فردوسی مشهد( اشامل)آزمون بسندگی زبان عربی  0

 دو سال 62 (س)بسندگی زبان عربی دانشگاه الزهراآزمون  9



دانشجو و تائید گروه و دانشکده  رجی به تشخیص استاد راهنمایبسندگی زبان خاارائه گواهی  -9

 ((تایید استاد راهنما از طریق سامانه گلستان طبق فایل راهنما انجام خواهد شد))مربوطه

  

در نیمسال سوم صرفاً از دانشجویانی که  توسط استاد راهنما گواهی تائید بسندگی زبان خارجی -2تبصره 

  .پذیرفته می شود و بعد آن هستند

جهت استفاده از فرصت مطالعاتی قابل  توسط استاد راهنما گواهی تائید بسندگی زبان خارجی - 0 تبصره

 .استفاده نیست

در صورتی که دانشجو دارای بیش از یک استاد راهنما باشد گواهی صرفاً از استاد راهنمای اول - 9تبصره 

 .می شود دانشجو پذیرفته 

 

 


