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 »بسمه تعالی«

 

 اطلاعیه پذیرش برگزیدگان علمی در دوره  دکتري تخصصی  

 1401دانشگاه هنر   ـ  سال 

 
شدگان رفیو مع (دانشجویان نمونه کشوري ـ معرفی شدگان بنیاد نخبگان و برگزیدگان جشنواره هاي ملی و  بین المللی

و  از همین طریق متقاضی شوند ضرورت دارد  نیز در صورت داشتن شرایط فراخوان هر یک از واحدهاي وزارت علوم 

 . )نخواهد شدتقاضاي این گروه از داوطلبان در فرصت و یا از طریق دیگري بررسی 

 

 مقدمه : 
وع ابلاغیه موض تحصیلی بالاتر آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی براي ورود به دورة ، ضمن توجه بهدانشگاه هنر 

بر و  شوراي هدایت استعدادهاي درخشان 16/12/93مورخ  237200/21و اصلاحیه شماره  18/4/93مورخ  67272/21شماره 
صورت واجد  (دردوره روزانه خود را  ظرفیت پذیرش با آزموناز  %20،  مصوبات شوراي تحصیلات تکمیلی دانشگاهاساس 

یخ پژوهش هنر ـ تار« رشته هايبه پذیرش بدون آزمون، در دوره دکتراي تخصصی  )یک نفرفقط در هر رشته  شرایط بودن

نگی و اء فرهیـ مرمت اش مرمت و احیاء بناها و بافت هاي تاریخیـ شهرسازي ـ  تطبیقی و تحلیلی هنراسلامی ـ معماري

از طریق مصاحبه و بررسی سوابق علمی و پژوهشی دانشجو می  تخصیص داده و »، تئاتر و مدیریت پروژه و ساختتاریخی
 پذیرد. 

 

 شرایط عمومی :  ـالف 
 اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران    -1
 التزام به قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوري اسلامی ایران   -2
 هاهاي محارب و ملحد و عدم هواداري از آنوابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروهعدم   -3
 صلاح نداشتن سوء پیشینه به تشخیص مراجع ذي  -4
 نداشتن منع قانونی براي ادامۀ تحصیل از لحاظ خدمت وظیفۀ عمومی براي داوطلبان مرد   -5

 

 است)(داشتن كلیھ شرایط زیر الزامي : شرایط اختصاصی  ـ ب
هم  – هم رشتهدانشجویان  رتبه اول، دوم و سوم پایان نامهکه به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره  دانش آموختگانی ـ1

 خواهد بود.) پایان نامه(رتبه بندي بدون احتساب نمره  خود باشند . ورودي
 به بالا باشد.  17 متقاضیمعدل کل  کارشناسی ارشد  ـ2
 } یا بشود.)20تا  18( نمرات د{دفاع شده باش» بسیارخوب«و یا » عالی« با درجه نامه نمره پایان   ـ3
 به بالا باشد.  16 متقاضیمعدل کل کارشناسی  ـ4
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متقاضی شرکت در فراخوان می توانند  التحصیل شده یا خواهند شدفارغ 31/06/1401تا  99تابستان داوطلبانی که از منحصراً ـ 5
 باشند. 

شوند در صورت داشتن سایر شرایط موظفند در مهلت فارغ التحصیل می31/06/1401دانشجویانی که تا  تبصره :
در صورت پذیرش، اعلام نام ایشان به سازمان سنجش آموزش  .نسبت به ارسال مدارك خود اقدام نمایند )30/02/1401(مقرر

 باشد.به احراز فارغ التحصیلی ایشان میمنوط  کشور
 ترم تحصیل خود را در مقطع کارشناسی ارشد به پایان رسانیده باشد . 5حداکثر در  ـ6
هاي دولتی  شیوه آموزشی ـ پژوهشی(روزانه و شبانه) می توانند در فراخوان شرکت نمایند.  صرفا دانش آموختگان دانشگاه ـ7

 پذیرفته نیست.) و ...پردیس هاي خودگردان  ـ (دانشگاههاي پیام نور ـ آزاد ـ غیرانتفاعی 
علمی ـ پژوهشی با نمایه یا   ISIیا  ISCنشریات در پایان نامه  شده مرتبط بایا چاپ  پذیرفته شده مقاله  یکحداقل دارا بودن  ـ8

 الزامی است.معتبر 
 2حداکثر زمان اعلام این فراخوان  تامشروط بر آنکه از تاریخ آزمون  مطابق جدول زیر انگلیسیزبان حداقل نمره داشتن   ـ9

داخلی و یا خارجی پذیرفته نیست. ارزیابی پذیرش مدارك مربوط  اعم ازانگلیسی سال بیشتر نگذشته باشد. (سایر مدارك زبان 
 باشد.)هاي خارجی (غیر از انگلیسی) بر عهده دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر میبه سایر زبان

 
TOLIMO internet 

TOEFL 
(IBT) 

ComputerTOEFL 
(CBT) 

PaperTOEFL 
(PBT) 

IELTS 
Academic 

MSRT ASET زبان

دانشگاه 

 هنر

500 65 180 500 5/5 60 50 
 

 )3و  2و  1شماره هاي(جدول پیوست هاي برابر جدول و مصاحبه آموزشی ، امتیاز از فعالیتهاي پژوهشی 60حداقل  کسب ـ10

 رشته تحصیلی می تواند متقاضی شود و  مدارك خود را ارسال نماید.هر داوطلب صرفا در یک  ـ11

راخوان که براساس مفاد فدر صورتی به مصاحبه دعوت خواهند شد، نمایند  می در فراخوان ثبت نامکه تذکر : متقاضیانی 

 .به طورکامل واجد شرایط می باشند

 : دکتري کارشناسی ارشد قابل قبول براي هر رشتهرشته هاي  ـ ج
کت وانند در این کد رشته شرتآن می فارغ التحصیلانکارشناسی ارشد که  رشته هاي  رشته مورد تقاضا ردیف

 کنند:
 .نیهاي باستا، فرهنگ و زبانو تاریخ هنر شناسیباستانشناسی، ایرانهنر، گروه  رشته هايی متما پژوهش هنر  1

 مصوب گروه هنر باشد) رشته هاي(رشته کارشناسی متقاضیان نیز باید یکی از 

تاریخ تطبیقی و تحلیلی  2
 هنر اسلامی 

گرایش ( شناسیشناسی، باستانایران ،(که رشته کارشناسی آنها هنر باشد) هاي گروه هنرتمامی رشته
 هاي عربی، ترکی استانبولی، اردو، چینی تاریخ تمدن اسلامی، تاریخ تمدن ایرانی و زبان، اسلامی)

 هاي معماري، تکنولوژي معماري، انرژي معماريها و گرایشرشته  معماري  3

 هاي رشته شهرسازيکی از گرایشی شهرسازي 4

مرمت و احیاء بناها و  5
 بافت هاي تاریخی

 مرمت و احیاء بناها و بافت هاي تاریخی

مرمت اشیاء فرهنگی و  6
 تاریخی

 مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی
 

 ادبیات نمایشی، بازیگري، سینما، نمایش عروسکی، طراحی صحنهکارگردانی نمایش،  تئاتر 7
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مهندسی عمران( گرایش مهندسی پروژه و ساخت)، مدیریت پروژه و ساخت، مهندسی معماري (کلیه  مدیریت پروژه و ساخت 8
 گرایش ها)، فناوري معماري، معماري و انرژي و مدیریت ساخته ها

 

 

 مدارك مورد نیاز جهت مصاحبه :              ـد 
 1ـ فرم تکمیل شده شماره 1
  2ـ فرم تکمیل شده شماره 2
 پژوهشی –پژوهشی مستخرج از پایان نامه و سایر مقالات علمی  ــ تصویر مقالات علمی 3
 همین فراخوان. 1از فرم شماره  4جدول بند هاي سه گانه  رساله دکتري متقاضی منطبق با یکی از ردیفـ ارائه پیشنهاده (پروپوزال) 4

هاي علمی و مجلات، کتابها و جوایز اخذ  ، مقالات ارائه شده در همایشپایان نامهـ تصویر تأییدیه سوابق آموزشی و پژوهشی (شامل 5
 شده و مستندات) 

 التحصیلی باشد.  خ و معدل فارغکارشناسی و کارشناسی ارشد که داراي تاری و ریز نمراتپایان تحصیلات  ـ تصویر گواهی6
 بنیاد نخبگان و جشنواره هاي ملی و بین المللی –گواهی دانشجوي نمونه کشوري  ـ تصویر گواهی مدرك زبان معتبر ـ7
 و کارت ملی ، صفحه توضیحات تصویر صفحه اول شناسنامه  - 8
 آن در پشتبا درج مشخصات داوطلب  3×4قطعه عکس  یک -9

 دانشگاه اختصاصی درآمد وجه در که ریال) هزار یک میلیون و هفتصد و پنجاه( ریال 1750000اصل فیش بانکی به مبلغ   -10
ه و با شناس 070100004001074103000200 حساب شماره به دولتی هاي بانک نزد هنر

می بایست به اسم شخص (لازم بذکر است فیش واریزي  واریز شده باشد.   311074174140107000000009003007
 متقاضی باشد)

 در جلسه مصاحبه الزامی است.  فوقتذکر: همراه داشتن اصل تمامی مدارك 

 تذکرات مهم: 
ها و دستگاههاي دولتی، ارائه حکم مأموریت، استعفاء، مرخصی بدون استفاده از حقوق ـ در صورت پذیرفته شدن شاغلین رسمی سازمان1

 ، ضروري است.  ثبت نامیا هر گونه سند رسمی که مؤید امکان تأمین تحصیل تمام وقت دانشجو باشد هنگام 
فق خود را با وضعیت تحصیلی دوره و ـ تحصیل در دوره دکترا به صورت تمام وقت بوده و داوطلب در صورت پذیرفته شدن باید اوقات2

 دهد و تابع کلیۀ مقررات آموزشی و انضباطی دانشگاه باشد. 
، برگزاري مصاحبه، پذیرش و تحصیل در دانشگاه هنر، مشخص گردد که داوطلب، داراي هر یک ثبت نامـ چنانچه در هر یک از مراحل 3

 رحله ايم، شرکت در مصاحبه، پذیرش و یا ادامۀ تحصیل وي درهر ثبت ناماز  از شرایط درج شده در این تقاضانامه نبوده است بلافاصله
 جلوگیري به عمل آمده و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.

 شود.به هیچ وجه مسترد نمی ثبت نامـ مدارك ارسالی داوطلبان و همچنین وجه 4
 شرایط اعلام شده را نداشته باشد به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.ـ به مدارکی که از طریق پست پیشتاز ارسال نشود و یا یکی از 5

همچنین متقاضی موظف است کلیه مدارك درخواستی را بدون نقص ارسال نماید و دانشگاه موظف به پیگیري کمبود مدارك نخواهد 

خارج شده و هیچ اعتراضی پذیرفته بود و در صورت وجود نقص جهت احراز شرایط ، تقاضاي داوطلب از فرایند بررسی مدارك 

 نیست.
د. به صورت تلفنی اعلام خواهد ش علاوه بر درج در سایت ـ زمان مصاحبه علمی صرفاً براي متقاضیان واجدشرایط (مطابق مفاد فراخوان)6

 به دعوت نخواهند شد.این امر صرفا شامل کسانی می گردد که واجد شرایط کلیه مفاد این فراخوان باشند. در غیر اینصورت به مصاح
 تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. ،مرجع تصمیم گیري در خصوص بررسی سوابق ، مدارك ارائه شده و پذیرش نهایی – 7
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 و معرفی شدگان هر یک ازدانشجویان نمونه کشوري ـ معرفی شدگان بنیاد نخبگان و برگزیدگان جشنواره هاي ملی و  بین المللی  -8
در این  جداگانه اينیز در صورت داشتن شرایط فراخوان ضرورت دارد از همین طریق متقاضی شوند و بررسی  واحدهاي وزارت علوم

 خصوص صورت نمی پذیرد. 
تهران، خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخائی،  به آدرس: 30/02/1401 را حداکثر تا پایان وقت اداري موردنیازمتقاضیان مدارك  - 9

 از طریق پست پیشتاز 1136813518، دانشگاه هنر، دفتر تحصیلات تکمیلی دانشگاه، کد پستی 56فردوسی، پلاكر و سی تیبین تقاطع 
 تماس بگیرند.  66725683در صورت نیاز می توانند با شماره تلفن  ارسال نمایند و

 پس از انتشار این فراخوان تغییراتی . تاکید می گردد این فراخوان بر اساس دستورالعمل هاي مصوب وزارتی تهیه شده است. چنانچه10
 در شیوه پذیرش دانشجو از طرف وزارت عتف اعلام و دانشگاه ملزم به رعایت آن گردد، این شیوه نامه نیز برآن اساس اصلاح می شود.

 

 حصیلات تکمیلی دانشگاه هنرت دفتر                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 »1فـــرم شمـــاره «
 بسمه تعالی

 1401سال  فرم مشخصات برگزیدگان علمی داوطلب  دکتري
 

محل الصاق 
 عکس



٥ 
 

      ـ مشخصات فردي:                                                                                                               1

 شناسنامه: ..................... تاریخ تولد: ................... نام : ......................... نام خانوادگی:  ..................................  نام پدر: .......................... شماره

 محل تولد: .................. محل صدور شناسنامه: .................. کد ملی: ................................ 

 .............................................................................................:  (فقط یک رشته)متقاضی رشته 

 ـ سوابق تحصیلی : 2

تاریخ فارغ  محل فارغ التحصیلی رشته مقطع

 التحصیلی

 نمره 

 پایان نامه

 معدل 

      کارشناسی 

کارشناسی 
 ارشد

     

 ـ عنوان پروژه و پایان نامه :   3

 عنوان  مقطع

  کارشناسی 

  کارشناسی ارشد

 ـ موضوعات پیشنهادي براي رساله دکترا به ترتیب اولویت :4

 عنوان  ردیف

  
  
  

 نامه چاپ شده در نشریات مصوب پایان مرتبط بالطفاً فقط مقالات علمی ـ پژوهشی  ـ فهرست مقالات علمی ـ پژوهشی:5

شماره و سال  نام نشریه درج نام مؤلفین به ترتیب نامهعنوان مقاله مستخرج از پایان ردیف

 انتشار نشریه

     
     
     

 ـ فهرست سایر مقالات علمی ـ پژوهشی:6

شماره و سال  نام نشریه نام مؤلفین به ترتیب درج عنوان مقاله ردیف

 انتشار نشریه

     
     
     
     

 
سمینارهاي داخلی و خارجی، طرحهاي پژوهشی، تألیف و در علمی ترویجی و ارایه مقاله  مقاله هاي(شامل  ـ سایر فعالیتهاي پژوهشی:7

 ترجمه کتاب و ...)

 محل نشر تاریخ نشر نوع  عنوان مقاله ، کتاب ، طرح و .... ردیف
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 ـ فهرست فعالیتهاي آموزشی و تدریس در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی8

 تاریخ نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی مقطع تحصیلی نام درس ردیف
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(نمونه کشوري، بنیاد ملی نخبگان ، المپیادها ، و فعالیتهاي هنري، جوایز معتبر هنري و ... ـ فهرست دریافت رتبه 9

 ....) فجر فارابی و ،هاي ملی و بین المللی نظیر خوارزمی، جوان خوارزمی، رازيجشنواره

 سال  رتبه نوع فعالیت ردیف

    
    
    

 :ـ گواهی نمره زبان خارجی 10

 تاریخ آزمون نمره اخذ شده نوع آزمون  ردیف

    
 ـ آدرس 11

 فن:نشانی منزل :                                                                                                               تل
 تلفن همراه:نشانی محل کار :                                                                                                          
 آدرس پست الکترونیکی:                                                                                                 

 

نمایم که کلیه مطالب این تقاضانامه و سایر پیوستهاي مورد درخواست در نهایت دقت و اینجانب ....................................... گواهی می

گردیده است و چنانچه در هر مرحله اي خلاف آن ثابت شود ، دانشگاه هنر مجاز است مطابق و به طور کامل ارسال صحت، تکمیل 

 اینجانب رفتار نماید.  مقررات با

 نام و نام خانوادگی :                          امضاء و تاریخ:               

 
 

 ـ کنترل مدارك مورد نیاز: 
-تصویر مقالات علمی ـ پژوهشی مستخرج از پایان و کارت ملیتصویر صفحه اول شناسنامه      1فرم شماره 

 نامه 

 ، تصویرگواهی دانشجوي نمونه کشوري کارشناسی   و ریز نمرات تصویر گواهی    2فرم شماره 
 بنیاد نخبگان، جشنواره ها و ....

 قطعه عکس  یک
 

   انگلیسیگواهی نمره زبان تصویر  کارشناسی ارشد و ریز نمرات تصویر گواهی

 ي)رساله دکترپیشنهادي پیشنهاده (پروپوزال

  
  

 نام و مشخصات کنترل کننده:                                                                                                               

 و تاریخ: ءامضا                                                                                                             

 
 »2فــرم شماره « 

 

 این قسمت توسط حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر تکمیل می شود.         



۸ 
 

 بسمه تعالی
 

و تاریخ فراغت از تحصیل متقاضیان ادامه تحصیل در دوره هاي دکتري  پایان نامهگواهی تأیید معدل ، رتبه، نمره 

 دانشگاه هنر از طریق پذیرش برگزیدگان علمی تخصصی 
 

 از: دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی .....................
 به : مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه هنر 

 
.......... ...................... متولد ................. به شماره ملی ............................................ فرزند ...................ـ گواهی می شود  خانم/آقاي ................

  می باشند........... این دانشگاه ..............................مقطع کارشناسی ارشد رشته ............ فارغ التحصیل............. ................صادره از .....
 

  ـ معدل کل دوره تحصیلی ایشان  (با احتساب نمره پایان نامه) .................... است.
 

 ـ معدل کل دوره تحصیلی ایشان  (بدون احتساب نمره پایان نامه) .................... است. 
 

  باشد/ خواهد بود.لتحصیلی ............... می...................... و تاریخ فارغ اـ تاریخ ورودي ایشان به دوره کارشناسی ارشد 
 

 نیمسال بوده است.  .........ـ طول دوره تحصیلی ایشان 
 

 باشد. ......... می......ثبت شده در آموزش دانشگاه .. دوره کارشناسی ارشد پایان نامه تحصیلییا درجه ـ نمره 
 می باشد.  / سوممجموع هم ورودي رشته خود (مجموعه روزانه و شبانه) اول / دومرتبه وي در 

 
 ال و........... نیمس.......تحصیلی وي ...و طول دوره ........ ..........ییدیه تحصیلی کارشناسی ، معدل کل کارشناسی ایشان ......أبر اساس ت

 باشد............................................................... میسسه ؤفارغ التحصیل از دانشگاه /م
 
 

 انشگاه /مدیر تحصیلات تکمیلی دمدیر امور آموزشی                                                   
     تاریخ،  مهر و امضاء                                                                         

  

 
 
 

 
 

 ـ نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی1جدول 



۹ 
 

حداقل  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

حداکثر 

 امتیاز

امتیاز  نوحه ارزیابی

 مکتسبه

 هنامـ مقالات علمی ـ پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان1ـ1 1
علمی و هاي ـ گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش2ـ1

 صنعتی ایران
، خوارزمی بین المللیعلمی معتبر  جشنواره هايـ برگزیدگی در 3ـ1

 ابن سینا فارابی، رازي و

 امتیاز 7ـ هر مقاله تا  40 امتیاز7
ین بـ گواهی ثبت اختراع 

 5و داخلی تا  7تا  المللی
 امتیاز

 3ـ برگزیدگی داخلی تا 
 امتیاز 7تا  بین المللیو 

 

  امتیاز 3هر مقاله تا  امتیاز  6 ـ پایان نامهمقالات علمی ـ ترویجی مرتبط با  2
 1و داخلی  2خارجی تا  امتیاز  4 ـ هاي معتبر (داخلی یا خارجی)مقالات چاپ شده در کنفرانس 3

 امتیاز
 

  ـ  امتیاز  4 ـ تحصیلی هتألیف یا ترجمه کتاب مرتبط با رشت 4
سیار خوب ب و 4عالی تا  امتیاز  4 ـ کارشناسی ارشد  پایان نامهکیفیت  5

 امتیاز 2تا 
 

   40 7 حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

 
 

 ـ نحوه محاسبه امتیازات آموزشی2جدول 
حداکثر  نوع فعالیت ردیف

 امتیاز

امتیاز  نحوه ارزیابی

 مکتسبه

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره  6
 (پیوسته و ناپیوسته)کارشناسی 

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي تحصیلات  امتیاز  6  
 تکمیلی دانشگاه 

 

نگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره امی 7
 امه)نکارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره پایان

مطابق با دستورالعمل اجرایی شوراي تحصیلات  امتیاز  5
 تکمیلی دانشگاه 

 

 4نیمسال کارشناسی پیوسته و بیش از  8بیش از  امتیاز  3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی  8
 * نیمسال کارشناسی ناپیوسته امتیازي ندارد

 

  نیمسال امتیازي ندارد 5بیش از  امتیاز  3 طول مدت تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته  9
امتیاز ـ رتبه  4 :6تا4امیتاز ـ رتبه  5 :4تا  1رتبه  امتیاز  5 برگزیدگان المپیادهاي علمی دانشجویی  10

ـ رتبه  3 :9تا7  :15تا13متیاز و رتبه 2 :12تا10امتیاز 
 امتیاز1

 

  2طبق جدول شماره  امتیاز 8 داشتن مدرك زبان معتبر 11

   30 جمع

 
و کارشناسی ناپیوسته  نیمسال 9براي آموزشی در دروه کارشناسی پیوسته  برنامه ریزيکه طبق مصوبه شوراي عالی  رشته هایی* 

 مورد ارزیابی قرار گیرند.  می توانندر کمیته مصاحبه کننده ، با نظشده اندنیمسال تصویب  5براي 
 
 
 

 امتیاز) 30ـ امتیازات مصاحبه (حداکثر 3جدول شماره 



۱۰ 
 

 حداکثر  ارزیابیشاخص  ردیف

 امتیاز

 امتیاز مکتسبه 

 طبق نظر کمیته مصاحبه کننده

  امتیاز  3 علمی و پاسخگویی به سؤالاتتسلط در تجزیه و تحلیل مسائل  12
 امتیاز 3 وسعت نظر، نوآوري و کارآفرینی 13
 امتیاز 3 شخصیت، متانت ونحوه تعامل  14
 امتیاز 3 نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته تحصیلی  15
 امتیاز 3 توانایی فن بیان و انتقال مطالب 16
هاي علمی اعضاي همراستایی زمینه پژوهشی داوطلب با اولویت 17

 گروه
 امتیاز 15

  30 جمع

 

 همترازي نمرات آزمون هاي ملی و بین المللی زبان انگلیسیـ   4شماره جدول 
 

ASET MSRT 
(MCHE) 

IELTS 
Equivalent 

TOEFL 
IBT 

TOEFL 
Computer 

TOEFL Paper 
TOLIMO 

 حداکثر امتیاز 

 8 625ـ  680 363ـ  300 113ـ  120 5/7ـ  0/9 100ـ  95 90ـ  100

90 0/7 100 250 600 

 7 575 232 90ـ  91 5/6 85 80ـ  90

 6 550 213 79ـ  80 0/6 80 70ـ  80

 5 525 196 69ـ  70 5/5 75 60ـ  70

 4 500 173 56ـ  60 0/5 70  50ـ  60

  475 152 49ـ  50 5/4 65 49کمتر از  
امتیازي تعلق 

 نمی گیرد
 450 133 39ـ  40 0/4 55

 425 113 29ـ  30 5/3 45

 


	جدول شماره 4 ـ  همترازی نمرات آزمون های ملی و بین المللی زبان انگلیسی

