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آييننامه برگزاري آزمون زبانهاي خارجي مصوب 77/06/01
وزارت فرهنگ و آموزشعالي
در جهت انجام وظايف مذكور در بندهاي 1و  6از مجموعه هدفهاا و وظاايف
كلي مندرج در اساسنامه سازمان سنجش آموزش كشور ،طبق مفاد اين آييننامه،
آزمون زبانهاي خارجي بهوسيله سازمان سنجش آموزش كشور كاه از ايان ا
«سازمان» ناميده ميشود ،برگزار ميگردد.
ماده  -0هدف از برگزاري آزمون ،ايجاد زمينه تقويت و توسعه زبانآماوزي در
كشااور و اااراهر آوردن امسااان ساانجش توانااايي و دانااش زباااني دانااشآمااوزان،
دانشجويان و دانشآموختگان در زبانهاي مختلف بينالمللي (انگليساي ،ارانساه،
آلماني و  )...است.
ماده  -6كليه عالقهمندان (اعر از دانشآموزان ،دانشجويان ،دانشآموختگان و
 )...ميتوانند در آزمون زبانهاي خارجي مورد نظر شركت نمايند .شرايط عماومي
و اختصاصي هر آزمون در آگهي ثبت نام به اطالع داوطلبان ميرسد.
ماده  -3برگزاري اين آزمون بهصورت سراسري اسات كاه در اواصام زمااني
معين و با اعالم قبلي سازمان انجاام مايشاود .نتااي آزماون زباان مايتواناد در
آزمونهاي :اعزام به خارج از كشور ،ورود به دورههاي دكتري داخام ،كارشناساي
ارشد نا يوساته و كارشناساي و ياا اساتخدام در متسساات و نهادهااي دولتاي و
غيردولتي و نظاير آن مورد استفاده قرار ميگيرد.
تبصره -در صورت وجود متقاضي در كشورهاي خارجي ،در حد قابام قباو ،
سازمان ميتواند هر زمان با برگزاري آزمون داخم ،در آن كشورها نيز حاوزههااي
امتحاني داير نمايد.
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ماده  -4مدت اعتبار نتيجه آزمون حداكثر تا دوسا است .كارنامه نتااي كاه
حاوي وضعيت علمي ارد در آزمون مورد نظر و مدت اعتبار آن است ،باراي كلياه
شركتكنندگان صادر و در اختيار آنها قرار ميگيرد.
تبصره -حدنصاب مورد قبو توسط متسسات استفاده كننده از نتاي آزمون،
با مشورت سازمان ،تعيين و اعالم ميشود.
ماده  -5سازمان ميتواند باراي اعاتالي اعتباار آزماون در صاورت لازوم باه
برقراري ارتباط علمي با متسسات مشابه بينالمللي در چارچوب قوانين و مقاررات
ذيربط ،اقدام و به تباد اطالعات در زمينههاي مربوط به آزمون مبادرت نمايد.
ماده  -6تعيين شرايط عماومي و اختصاصاي ززم ،انتشاار آگهاي ثبات ناام،
برگزاري آزمون ،تهيه و تدوين ستازت و راهنماي اسا گاويي باه آنهاا ،تعبيار و
تفسير نتاي و موارد ديگر بر عهده سازمان است.
تبصره -حسب ضرورت ،واحدهاي تشسيالتي و كارشناساي ززم باراي انجاام
اين مأموريت در سازمان ايجاد خواهد شد.
اين آييننامه در  6ماده و  3تبصره در تاري  77/11/11بهتصويب وزير ارهنگ
و آموزشعالي رسيد و از تاري تصويب قابم اجراست.
وزير ارهنگ و آموزشعالي -مصطفي معين

