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مدير محترم امور آموزشي دانشگاه -معاونان محترم آموزشي دانشكدهها -مدير محترم مركز زبانآموزي
مدير محترم امور آموزشي دانشگاه -معاونان محترم آموزشي دانشكدهها -مدير محترم مركز زبانآموزي

موضوع:

مصوبه نود وهشتمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه -موضوع نوع آزمونهاي زبان و آزمون جامع دكتري(ويژه
شرايط كرونا)

با سالم و احترام
بدين وسيله مصوبه نود و هشتمين جلسه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه مورخ  99 / 04 / 31جهت استحضار و دستور اقدام الزم ،به شرح زير ارسال ميگردد:

مصوبه چهل و نهمين جلس ه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه مورخ  ،13/04/96درخصوص موضوع نوع آزمونها و حد نصاب
نمره زبان خارجي انگليسي داوطلبان و دانشجويان دكتري (اعم از پذيرفته شده آزمون سازمان سنجش آموزش كشور ،استعدادهاي
درخشان ،بورسيه ها ،انتقال از خارج و پرديس دانشگاه) براي كليه رشته هاي دوره دكتري داير در دانشگاه اصفهان ،صرفاً در شرايط
خاص(شيوع ويروس كرونا) بازبيني و با اصالحاتي مصوب گرديد و رعايت حداقل نمرات تعيين شده الزامي است .در شرايط عادي
مصوبه قبلي قابل استناد است.
بازبيني نوع آزمونها و حد نصاب نمره زبان خارجي انگليسي داوطلبان و دانشجويان دوره دكتري داير در دانشگاه اصفهان(ويژه شرايط كرونا)
نام آزمون

رديف

حدنصاب گروه زبان انگليسي حدنصاب ساير گروهها

1

TOLIM O

600

500

2

)TOEFL (iBT

80

62

3

)TOEFL (PBT

575

500

4

)IELTS (Academic

6

5/5

5

M SRT

80

60

6

 زبان عمومي مركز زبان آموزي

80

60

7

زبان عمومي دانشگاه هاي تهران  /شيراز  /عالمه طباطبايي /امام صادق (ع)

80

60

8

زبان عمومي ساير دانشگاه هاي برتر صرفا در شرايط خاص( شيوع ويروس كرونا):
صنعتي شريف  /علم و صنعت ايران  /صنعتي امير كبير /صنعتي خواجه نصيرالدين طو س ي/
صنعتي اصفهان /تربيت مدرس /شهيد بهشتي /فردوسي مشهد /تبريز

80

60

 در اين شرايط خاص(شيوع ويروس كرونا) به دانشجوي دكتري فرصت داده شد تا زمان تصويب پروپوزال دكتري حد نصاب الزم در آزمونزبان خارجي (صرفاً زبان انگليسي) را كسب و گواهي آن را به دانشگاه اصفهان ارائه نمايد و به اين منظور حداكثر تا دو نيمسال تحصيلي بعد از
آزمون جامع فرصت دارد .بديهي است در صورتي كه دانشجو در فرصت تعيين شده نتواند حد نصاب نمره زبان را به دانشگاه ارائه نمايد ،قبولي
او در آزمون جامع كان لم يكن تلقي ميگردد.
آزمون جامع طبق شيوهنامه آزمون جامع دوره دكتري دانشگاه اصفهان (مصوبه هفتاد و سومين جلسه شوراي تخصصي آموزشي دانشگاه مورخ ) 13/09/97در زمان جديد اعالم شده به تاريخ يكم شهريور تا دوم مهر سال  99به صورت حضوري(با رعايت پروتكل هاي بهداشتي) با امكان
شيوه غيرحضوري(الكترونيكي) صرفاً در شرا يط خاص ( شيوع ويروس كرونا) براي دانشكده و گروه هاي متقاضي برگزار خواهد شد.
مركز زبان آموزي دانشگاه اصفهان آزمون بسندگي زبان را در تاريخ  11مردادماه سال  ، 99در شرايط خاص (شيوع ويروس كرونا با رعايت
پروتكل هاي بهداشتي) برگزار خواهد نمود.


زبان عمومي  13دانشگاه برتر با همان حد نصاب ساير دانشگاه هاي مورد قبول{ صنعتي شريف  /علم و صنعت ايران  /صنعتي امير كبير/

صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي /صنعتي اصفهان /تربيت مدرس /شهيد بهشتي /فردوسي مشهد /تبريز} صرفاً در شرايط خاص ( شيوع ويروس
كرونا) به موارد موجود مصوبه قبلي د ر جدول فوق اضافه گرديد.
اطالع و رونوشت:
رئيس محترم دانشگاه -رؤساي محترم دانشكدهها -مديران محترم حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي و رئيس محترم ستاد آزمونها و مدير محترم مركز بهداشتيوسف شاقول
معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشگاه

ا صفهان -میدا ن آزادی خیابان هزار جریب کد پستی 81746- 73441 :تلفن03137932640- 03137932128 :

ا صفهان -میدا ن آزادی خیابان هزار جریب کد پستی 81746- 73441 :تلفن03137932640- 03137932128 :

