باسمه تعالی
شیوه برگزاری آزمون جایگزین تافل
(ویژه دانشجویان مقطع دکتری)

آزمون جایگزین تافل این دانشگاه ،که محتوا و منابع آن در جدول زیر آمده است ،شامل  6پرسش از متن مقاالت تخصصی در حوزه الهیات و معارف
اسالمی است که باید به  5پرسش آن پاسخ داده شود .در این آزمون ،که در هر سال تحصیلی ،دو نوبت در هفته اول شهریور ماه و هفته اول بهمن ماه
برگزار میگردد ،توان درک مطلب و ترجمه صحیح و روان بندهایی از مقاالت منتخب ،مورد ارزیابی قرار می گیرد .برای دریافت منابع آزمون الزم است با
مراجعه حضوری به اداره آموزش دانشگاه قرآن و حدیث (قم) و یا پردیس دانشگاه قرآن و حدیث (تهران) اقدام گردد.
عنوان مقاالت منتخب برای آزمون
Shi'a and the Qur’ān
Hadith and the Qur’ān
exegesis of the Qur’ān
Historical Events and the Qur’ān
Chronology and the Qur’ān
Hadith

عنوان رشته یا گرایش تحصیلی در مقطع دکتری
علوم قرآن و حدیث
و
مدرسی معارف اسالمی
(گرایش قرآن و متون)

Allah
Prophecy
Shi'a and the Qur’ān
Chronology and the Qur’ān
)Philosophy and the Quran (Oliver Leaman
Historical Events and the Qur’ān
Allah
Prophecy
Faith
Usul Al_ Din
Ghazzali
)Philosophy and the Quran (Oliver Leaman
)Philosophy and the Quran (EQ

علوم و معارف نهج البالغه

کالم امامیه

)Ethics (from Islam Encyc.
)Ethics(from Paul Edwards Encyc
Ethics and the Quran
Religion and Morality

مدرسی معارف اسالمی
(گرایش اخالق اسالمی)

آیا مدارک دانشگاه های دیگر نزد ما معتبر است؟

دانشگاه قرآن و حدیث عالوه بر آزمون زبان جایگزین تافل خود ،آزمون مرکز زبان دانشگاه تهران را نیز که مشخصات آن در سایت
 http://ltc.ut.ac.irقابل دسترسی است ،معتبر می داند .مشروط بر این که مدارک آن از طریق آزمون مستقیم دانشگاه تهران و نه نمایندگیهای
آن صادر گردیده باشد و همچنین اعتبار مدارک آن نهایتا تا  2سال بعد از تاریخ آزمون پذیرفته خواهد بود.
آزمون زبان دانشگاه قرآن و حدیث چه تفاوتی با آزمون دانشگاه تهران دارد؟

آزمون زبان دانشگاه قرآن و حدیث از مقاالت تخصصی دایرةالمعارفهای مختلفی مانند؛ «اسالم»« ،قرآن»« ،پل ادواردز» و «الیور لیمن» انتخاب گردیده
و به صورت تشریحی است که توان ترجمه و درک مطلب دانشجویان از متون تخصصی را در مدت  011دقیقه مورد ارزیابی قرار میدهد .اما آزمون زبان
دانشگاه تهران که در سطح آزمون تافل طراحی شده است ،دانش عمومی زبان انگلیسی دانشجویان را ارزیابی کرده و شامل  011سوال چهارگزینهای
است .معموال از این تعداد 01 ،سوال به گرامر و دستور زبان 05 ،سوال به واژه و معنای کلمات و  05سوال به درک مطلب اختصاص مییابد.
شیوه احراز توانایی علمی دانشجویان دکتری در سطح آزمون تافل

قبولی در آزمون جایگزین زبان تافل دانشگاه قرآن و حدیث با کسب نمره حداقل  41و یا ارائه مدرک قبولی در آزمون زبان دانشگاه تهران.
با توجه به افزایش حجم فعالیتهای علمی دانشجویان دکتری در هر ترم ،پیشنهاد میشود این آزمون ،در ترمهای اول آموزشی پشت سر گذاشته شود.
با آرزوی موفقیت و شادکامی

