اطﻼعيه شماره ۱

به اطﻼع میرساند بر اساس بند  ۴مصوبات شورای تحصيﻼت تکميلی دانشگاه ،جلسه

مورخ  ،۱۳۹۳/۹/۲دانشجويان دکتری

٭

ورودی  ۱۳۹۴به بعد ،در بدو ورود ملزم به

شرکت در آزمون سطح بندی زبان٭٭میباشند.
توجه:

٭ کليه دانشجويان دوره دكتري دانشگاه فردوسی مشهد موظف هستند نمره قبولی در يکی از امتحانات معتبر زبان را به شرح زير ارائه دهند:
الف(  %۸۰نمره قبولی زبان در يکی از آزمون های معتبر تا قبل از تصويب پروپوزال
ب( نمره کامل قبولی زبان در يکی از آزمون های معتبر تا قبل از دفاع از رساله

٭٭ دانشجويانی از آزمون سطح بندی زبان معاف می باشند که مدرک معتبر زبان با کسب حداقل  %۸۰نمره قبولی را ارائه نمايند.

شيوه برگزاری آزمون :تست ،نگارش و مصاحبه شفاهی

زمان برگزاری آزمون :آزمون تستی و نگارش :پنجشنبه  ۳۰آذرماه

مصاحبه شفاهی ۳ ،۲ :دی ماه )بر اساس برنامه زمان بندی کالج دانشگاه(

ساعات برگزاری۱۱:۴۵-۹:۳۰ :

شيوه ثبت نام :از طريق سايت کالج دانشگاه ۱۸ -تا  ۲۵آذرماه

مواد آزمون:

 شنيداری ) ۳۰سوال(

 دستور زبان ) ۴۰سوال(

 واژگان و درک مطلب ) ۳۰سوال(

 نگارش )انتخاب از بين دو موضوع ارائه شده و نگارش متن با حداقل  ۲۵۰کلمه(

مصوبات مورد استناد:

 کليه دانشجويان دوره دكتري موظفند قبل از دفاع از پايان نامه مدرک معتبر زبان خارجی ارائه نمايند .نمره قبولي
زبان انگليسي براي تمام رشته ها يكسان و براي آزمونهاي قابل قبول شامل اين موارد است:

 TOEFLحداقل ۵۰۰

 TOLIMOحداقل ۵۰۰

 MSRTو  TELPحداقل ۵۵

 IELTSحداقل ۵/۵

 از دانشجويان دوره دكتري در بدو ورود نمره قبولي آزمون زبان درخواست می شود .دانشجوياني كه نمره قبولي
زبان ارائه ننمايند موظفند طي نيمسال اول تحصيلي در امتحان سطح بندی زبان شركت نمايند؛ در صورت عدم قبولي

در آن بر اساس نمره آزمون ،تعيين سطح شده و توصيه ﻻزم براي رفع ضعف زبان به ايشان داده می شود.

 دانشجويان دوره دكتري به شرط ارائه مدرک زبان معتبر با نمره قبولی به شرح ذيل ،از شرکت در آزمون سطح بندی
زبان معاف می گردند .در هر صورت مجوز تصويب پروپوزال منوط به ارائه حداقل  %۸۰نمره قبولی در يکی از آزمون
های معتبر می باشد.

 TOEFLحداقل ۴۰۰

 TOLIMOحداقل ۴۰۰

 MSRTو  TELPحداقل ۴۴

 IELTSحداقل ۴/۴

 دانشجويان رشته هاي "علوم قرآن و حديث" " ،فقه و مباني حقوق اسﻼمي" " ،مدرسي معارف اسﻼمي" و "حكمت
متعاليه" از دانشكده الهيات و رشته "زبان عربي" و "ادبيات فارسي" از دانشكده ادبيات در خصوص زبان خارجي،

مخيّر به انتخاب زبان عربي و يا زبان انگليسي میباشند .همچنين دانشجويان "رشته حقوق" از دانشكده علوم
اداري و اقتصادي در خصوص زبان خارجه مخيّر به انتخاب زبان انگليسي و يا زبان فرانسه میباشند.

 برگزاری کﻼس برای رفع ضعف زبان ،صرفا برای زبان انگليسی می باشند و دانشجويان متقاضی ارائه مدرک در
ساير زبان ها ،خود موظفند نسبت به رفع نقاط ضعف اقدام نمايند.

معاونت آموزشی و تحصيﻼت تکميلی دانشگاه فردوسی مشهد

برنامه آزمون هاي سطح بندي و تقويم آموزشي كﻼس هاي تقويتي زبان انگليسي
ويژه دانشجويان مقطع دكتري ورودي سال  ١٣٩٤به بعد
سال تحصيلي ١٣٩٦ -٩٧

برنامه زمان بندي اولين آزمون سطح بندي سال تحصيلي ٩٧-٩٦

ثبت نام الکترونيکي تحت وب

از ۱۳۹۶ / ۷ /۱۰

آزمون شفاهي )طبق برنامه زماني اعﻼم شده از سوي کالج دانشگاه(

از ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۲

لغايت

ثبت نام الکترونيکي تحت وب )از طريق پرتال(

از ۱۳۹۶ / ۷ / ۲۹

لغايت

آزمون کتبي

پايان کﻼسها

ثبت نام الکترونيکي تحت وب

برنامه زمان بندي دومين آزمون سطح بندي سال تحصيلي ٩٧-٩٦
از ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۸

آزمون شفاهي )طبق برنامه زماني اعﻼم شده از سوي کالج دانشگاه(

ثبت نام الکترونيکي تحت وب )از طريق پرتال(

ثبت نام الکترونيکي تحت وب

از ۱۳۹۶ / ۱۰ / ۹

پايان کﻼسها

شيوه برگزاري کﻼسها
ثبت نام الکترونيکي تحت وب
پايان کﻼسها

شيوه برگزاري کﻼسها

ثبت نام الکترونيکي تحت وب
پايان کﻼسها

شيوه برگزاري کﻼسها

لغايت

از ۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۹

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۳۰

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۱۶

مجازي

لغايت

۱۳۹۷ / ۱ / ۱۸

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۲۶

برنامه ترم اول تابستان  ١٣٩٧كﻼس هاي تقويتي زبان

مجازي

از ۱۳۹۶۷ / ۳ / ۲۶

لغايت

۱۳۹۷ / ۴ / ۴

۱۳۹۷ / ۴ / ۲

۱۳۹۷ / ۵ / ۱۸

حضوري

برنامه ترم دوم تابستان  ١٣٩٧كﻼس هاي تقويتي زبان
از ۱۳۹۷ / ۵ / ۱۳

حضوري

۱۳۹۶ / ۹ / ۲۵

۱۳۹۷ / ۳ / ۲۴

حضوري

شروع کﻼسها

لغايت

۱۳۹۶ / ۹ / ۳۰

برنامه ترم بهار  ١٣٩٧كﻼس هاي تقويتي زبان

شروع کﻼسها

مجازي

۱۳۹۶ / ۱۲ / ۱۷

حضوري

شروع کﻼسها

۱۳۹۶ / ۸ / ۳

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۲

برنامه ترم زمستان  ١٣٩٦كﻼس هاي تقويتي زبان

شروع کﻼسها

شيوه برگزاري کﻼسها

۱۳۹۶ / ۸ / ۶

۱۳۹۶ / ۷ / ۲۴

۱۳۹۶ / ۱۰ / ۷

حضوري

آزمون کتبي

پايان کﻼسها

۱۳۹۶ / ۷ / ۲۰

برنامه ترم پاييز  ١٣٩٦كﻼس هاي تقويتي زبان

شروع کﻼسها

شيوه برگزاري کﻼسها

لغايت

۱۳۹۶ / ۷ / ۱۷

مجازي

لغايت

۱۳۹۷ / ۵ / ۲۷

۱۳۹۷ / ۷ / ۱۲
مجازي

۱۳۹۷ / ۵ / ۲۰

