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  هاي انگلیسی، عربی و فارسی نمره قابل قبول زبان وها  جدول آزمون

 TOLIMO DUOLINGO TOEFL شامل  سامفا
COMPUTER 

TOEFL 
IBT IELTS TELP TELIC MSRT 

(MCHE) 
 نام آزمون   

  موضوع

-  44  400 95-100 138 59-46  5.5  44  46 -59  44 
جهت دفاع 
 از پیشنهاده

12000  55  500 105-110  173 78-60 6 55 60-78  55 
جهت دفاع 

 از رساله
  ایرانی می باشدفارسی زبان و غیر مخصوص دانشجویان غیر  به ترتیب و تلیک  آزمون هاي سامفا -

  

  نمره قابل قبول زبان فرانسه و هاجدول آزمون

TCF TP DALF DELF 
 نام آزمون                                    

  موضوع     

300  50  B1   
 

  جهت دفاع از پیشنهاده 

400 50 
B2    

 جهت دفاع از رساله   60با نمره حداقل 

  
هـاي علـوم قـرآن و حـدیث، فقـه و مبـانی حقـوق         رشـته  انی، دانشـجو زبان خارجیدر خصوص انتخاب نوع . 1تبصره 

مجـاز بـه انتخـاب     یفارسـ  اتیـ ادب واسالمی، مبانی نظري اسالم، آشنایی با منـابع اسـالمی، حکمـت متعالیـه، و زبـان      
؛ فرانسـه  ایعربی، انگلیسی  يها مجاز به انتخاب زبان یخارج يها زبان يها رشته انیانشجود ی؛سیانگل ای یعرب يها زبان

   .باشند یانگلیسی یا فرانسه م يها رشته حقوق مجاز به انتخاب زبان انیدانشجو و
هـاي  عالوه بر انتخـاب آزمـون   یدامپزشک یتخصص يدوره دکترا انیدانشجودر خصوص انتخاب نوع آزمون، . 2تبصره 

نمـره الزم را کسـب   شرکت کرده و حد نصـاب  نیز  MHLE در آزمون توانند یمزبان انگلیسی مندرج در جدول فوق،  
  )55و جهت دفاع از رساله حداقل نمره  44جهت دفاع از پیشنهاده حد اقل نمره (  .ندینما

شـود  به دانشجویانی که در بدو ورود نمره مورد قبول زبان خارجی را طبق جداول فوق ارائه ندهند، توصیه می. 3تبصره 
بنـدي  بر اساس نمره آزمون سطح. گردد، شرکت کنندزار میبندي زبان خارجی، که از طرف دانشگاه برگدر آزمون سطح

. هاي جبرانی زبان کالج دانشگاه ثبت نام نمایـد تواند در کالسو در راستاي ارتقاي سطح دانش زبان خارجی، دانشجو می
ش زبـان  هاي زبان خارجی مذکور شرکت نموده و، مطابق تایید کـالج، دوره آمـوز  دانشجویانی که بر این اساس در کالس

  . رسانند، از ارائه نمره زبان خارجی براي دفاع از پیشنهاده معاف خواهند بودخارجی را با موفقیت به پایان می
 


