دستورالعمل اجرایی آزمون زبان انگلیسی عمومی ( )PNUETو پذیرش آزمون های زبان انگلیسی و
زبان عربی در دانشگاهپیامنور
بر اساس بند  4ماده  3آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ( ) PH.Dمصوب جلسه مورخ  44/11/44شورای
عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و در راستای اجرایی نمودن اهداف دانشگاه پیام نور در
ارتقای آموزش ،آزمون زبان انگلیسی عمومی دانشگاه پیام نور (  ) PNUETبه عنوان یک آزمون استاندارد در سطح
آزمون تافل ،توسط مرکز سنجش و آزمون و در چارچوب این دستورالعمل به صورت دورهای برگزار میگردد.
دانشجویان دوره دکتری تخصصی دانشگاه پیام نور ،ملزم به ارائه گواهی قبولی در این آزمون یا سایر آزمونهای
استاندارد مندرج در این دستورالعمل تا قبل از برگزاری آزمون جامع میباشند .در این دستورالعمل ،دانشگاه پیام نور
به اختصار دانشگاه نامیده میشود.
ماده  :1ساختار آزمون
این آزمون در موارد ذیل در سطح آزمون تافل (  )TOFELطراحی شده و شامل  111سوال چهارگزینهای و به شرح
ذیل است:
-

دستور زبان ( گرامر)

Grammar and Structure

 31سوال

واژه و کاربرد اصطالحات

Vocabulary and Written Expressions

 31سوال

خواندن و درک مطلب

Reading Comprehension

 41سوال

نمره قبولی این آزمون  05از  055می باشد () 91-94 Low Pass / 91-94 intermediat / 01-111 High
تبصره :1دانشجویان دوره دکتری تخصصی ،میتوانند با کسب نمره چهل از  111از آزمون  ،PNUETدر آزمون
جامع شرکت نمایند .ولی این گونه دانشجویان باید قبل از دفاع از رساله ،گواهی قبولی این آزمون را ارائه نمایند .در
غیر این صورت امکان برگزاری جلسه دفاع از رساله میسر نیست.
تبصره  : 2صرفا نمره مورد قبول در این آزمون برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی شاهد و ایثارگر چهل از 111
است .برابر بند پ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران افراد
واجد شرایط این تبصره با ارائه گواهی معتبر به شرح زیر هستند:
فرزندان و همسران شهدا
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جانبازان  %19و باالتر
آزادگان و همسر و فرزندان آنان
همسر و فرزند جانبازان بیست و پنج درصد و باالتر
رزمنده با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره  :3نمره قبولی برای دانشجویان دکترای رشته آموزش زبان انگلیسی  05از  055میباشد.
ماده :2چارچوب اجرایی آزمون
مرکز سنجش و آزمون دانشگاه مسئولیت برنامهریزی ،ثبت نام ،طراحی ،تعیین محل برگزاری ،اعالم نتایج،
بررسی اعتراضها و صدور گواهی مربوط به این آزمون را بر عهده دارد.
کارگروه تخصصی آزمون زبان عمومی با ترکیب و شرح وظایف زیر ،با مرکز سنجش و آزمون ،در این
خصوص همکاری مینماید.
 0-2اعضای کارگروه تخصصی زبان عمومی:
-

رئیس مرکز سنجش و آزمون( رئیس کارگروه)

-

دبیر شورای تخصصی یا مدیر گروه زبان انگلیسی در سازمان مرکزی( دبیر کارگروه)

-

دو نفراز اعضای علمی گروه زبان انگلیسی دانشگاه به پیشنهاد و انتخاب شورای تخصصی گروه زبان
انگلیسی و با حکم معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی به مدت  4سال

-

رئیس گروه آزمون سازی
تبصره :رئیس کارگروه حسب مورد میتواند از سایر متخصصان این امر دعوت به عمل آورد .همچنین در
صورتی که موضوع مورد بررسی مرتبط با مواد  9و  9این دستورالعمل باشد ،میبایست از دبیر شورای
تخصصی زبان عربی و نیز از متخصصان زبان عربی دعوت به عمل آید.

 - 2-2وظایف این کارگروه عبارت است از:
-

تعیی ن و معرفی طراحان ،ویراستاران و در صورت نیاز مصححان هر دوره از آزمون از بین متخصصان زبان
انگلیسی
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-

برنامه ریزی جهت ارتقای کمی و کیفی این آزمون با رویکرد افزایش گستره آن در سطح بین المللی

-

تعیین روایی ،پایایی ،درجه دشواری و تمیز آزمون ها

-

بررسی نقدها ،اعتراضات و پیشنهادهای واصله

-

تعیین حد نصاب های قابل پذیرش سایر آزمونهای مورد قبول دانشگاه

-

ارائه مشاوره تخصصی در خصوص آزمون ها به مرکز سنجش و آزمون و شورای تحصیالت تکمیلی

 -3-2جلسات کارگروه به دعوت رئیس کارگروه برگزار می شود.
ماده  :3برنامه زمانی آزمون
آزمون  PNUETحداقل در چهار نوبت در سال با تشخیص و برنامه ریزی مرکز سنجش و آزمون برگزار
می گردد.
ماده  :4پذیرش نمرات آزمون های زبان انگلیسی معتبر
عالوه بر آزمون ، PNUETنمرات آزمونهای معتبر زبان انگلیسی نیز بر اساس جدول ذیل برای دانشجویان
دوره دکتری تخصصی دانشگاه مورد قبول می باشد.
حد نصاب مورد قبول برای دانشجویان شاهد و
ایثارگر (گروه بندی مندرج در تبصره ماده یک)

حد نصاب مورد قبول
برایدانشجویان
دکتری تخصصی

391

491

141

191

)TOFEL(PBT
TOLIMO
)TOFEL(CBT

94

94

)TOFEL(IBT

4

9

IELTS Academic

41

91

)MSRT(MCHE

44

91

 ) UTEPTدانشگاه تهران)

نام آزمون

تبصره  :1در خصوص آزمون دانشگاه تهران )  ( UTEPTبرای رشته های زبان و ادبیات فارسی ،زبان و ادبیات عرب،
فقه و مبانی حقوق اسالمی ،علوم قرآن و حدیث و مدرسی معارف اسالمی نمره  91قابل قبول است (برای دانشجویان
شاهد و ایثارگر این رشتهها ،حد نصاب قابل قبول 44 ،است).
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تبصره  :2در صورت عقد تفاهم نامه همکاری در پذیرش متقابل گواهی آزمون زبان انگلیسی بین دانشگاه و سایر
موسسات آموزشی و پژوهشی بر اساس متن تفاهم نامه و ساختار آزمون مورد نظر ،نمره قبولی مربوط تعیین و از
طرف معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی ابالغ میشود.
تبصره :3دانشجویان رشته مدرسی معارف اسالمی میتوانند گواهی قبولی آزمون زبان عمومی دانشگاه معارف
اسالمی قم را نیز ارائه نمایند.
تبصره  :4دانشجویان دوره دکتری که یک مقطع تحصیلی پیشین را در یکی از دانشگاههای انگلیسی زبان مورد
تأیید وزارت علوم تحقیقات و فناوری و در کشور انگلیسی زبان گذرانده باشند ،مشروط به این که دوره گذرانده شده
حضوری بوده باشد ،از ارائه گواهی موفقیت در آزمون زبان خارجی معاف میباشند.
ماده  :5با توجه به بخشنامه شماره  4/41/439091مورخ  40/4/44وزارت عتف ،دانشجویان رشتههای علوم قرآن و
حدیث ،علوم و معارف نهج البالغه ،فقه و مبانی حقوق اسالمی ،فلسفه و کالم اسالمی ،تاریخ اسالم ،فلسفه دین و
مدرسی معارف اسالمی در صورت تمایل میتوانند به جای شرکت در آزمونهای زبان انگلیسی ،در آزمونهای
بسندگی زبان عربی مورد تأیید دانشگاه شرکت کنند و گواهی موفقیت در این آزمونها را ارائه نمایند.
بر اساس مصوبه مورخ  44/1/44شورای تحصیالت تکمیلی ،تعیین سطح آزمون های بسندگی زبان عربی مورد تأیید
دانشگاه به شرح زیر تعیین شده است:
نام دانشگاه مجری آزمون

حداقل نمره مورد پذیرش

دانشگاه تهران -نمره از 111

91

دانشگاه فردوسی مشهد -نمره از 111

99

تبصره  :1افزایش یا کاهش این رشتهها به پیشنهاد بخش علمی و کارگروه تخصصی زبان عمومی و تأیید شورای
تحصیالت تکمیلی میسر است.
تبصره  :2در صورت افزایش دانشگاههای دولتی مجری آزمونهای بسندگی زبان عربی ،آزمون این دانشگاهها نیز
پس از بررسی و تایید در کارگروه تخصصی زبان عمومی ،مورد پذیرش می باشد .نمره مورد پذیرش توسط کارگروه
تخصصی زبان عمومی  ،تعیین می شود.
ماده  :6دانشجویان دوره دکتری در رشتههای موضوع ماده  ،9که یک مقطع تحصیلی پیشین را در یکی از
دانشگاه های عرب زبان مورد تأیید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و در یک کشور عرب زبان گذرانده باشند،
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مشروط به این که دوره گذرانده شده حضوری بوده باشد ،در صورت تأیید کارگروه تخصصی زبان عمومی دانشگاه( ،
موضوع ماده  )4از ارائه گواهی موفقیت در آزمون زبان خارجی معاف میباشند.

ماده  :7سایر موارد
 1-4بررسی صحت و اصالت گواهی های ارائه شده از سوی متقاضی بر عهده مرکز مجری دوره دکتری تخصصی بوده
و در صورت نیاز ،رئیس مرکز /واحد مجری ملزم به استعالم از مراجع ذیربط می باشد.
 4-4مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پس از برگزاری هر دوره از آزمونها ،فهرست قبول شدگان و نمرات مربوط را از
طریق سامانه اداری ارسال می دارد .مراکز مجری دوره دکتری تخصصی ،مکلفند گواهی ارائه شده از طرف متقاضی را
با این فهرست مطابقت داده و در صورت مغایرت از مرکز سنجش و آزمون استعالم نمایند.
 3-4گواهی صادره برای قبول شدگان ب ه امضای رئیس مرکز سنجش و آزمون معتبر بوده و باید در آن نمره اخذ
شده ،نمره مورد قبول ،تاریخ برگزاری آزمون و مدت اعتبار درج گردد .مدت اعتبار هر یک از گواهی های اخذ شده 4
سال از تاریخ برگزاری آزمون میباشد.
 4-4مرجع تفسیر و رفع ابهام این دستورالعمل ،کارگروه ت خصصی زبان عمومی و با تایید و ابالغ معاون آموزشی و
تحصیالت تکمیلی می باشد.
 9-4هزینه ثبت نام آزمون  PNUETبرابر مصوبات هیأت امنای دانشگاه توسط معاونت اداری ،مالی و عمرانی در
ابتدای هر سال تعیین می شود .همچنین حق الزحمه طراحان سوال ،ویراستاران و عوامل اجرایی این آزمون برابر
مصوبه هیأت رئیسه مشخص می شود.
این دستورالعمل در  0ماده و  11تبصره به استناد شیوه نامه قبلی مصوب جلسه مورخ  1349/4/1شورای تحصیالت
تکمیلی و اصالحات آن در جلسه مورخ  1344/1/44شورای تحصیالت تکمیلی تدوین و در جلسه مورخ 1344/4/14
به تصویب شورای تحصیالت تکمیلی رسید و از تاریخ ابالغ ،الزم االجرا است و کلیه دستورالعملها و بخشنامههای
قبلی ،لغو میشود.
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