
که از سهمیه ایثارگری برای قبولی در این آزمون بسیار تاثیرگذار است، اشخاصی  ept سهمیه ایثارگران در آزمون

 EPT هایی که برای قبولی در آزمونتوانند از این گزینه برای قبولی خود استفاده کنند. یکی از سهمیهبرخوردار هستند می
 .توانید استفاده کنید، سهمیه ایثارگران و شاهد استمی

شود، آن گروه به مقطع دکتری برگزار میاین آزمون هرساله به واسطه دانشگاه آزاد اسالمی برای تمامی متقاضیان ورود 

بایست از منابع آزمون برای قبولی آگاهی از داوطلبانی که تمایل دارند در آزمون دکتری دانشگاه آزاد ثبت نام کنند، می

 .های آزاد معتبر استها به غیز از دانشگاهبرای تمامی دانشگاه ept داشته بانشد، خوشبختانه آزمون

در ادامه با   مطلع شده و سپس از آن استفاده کنید. ept هستید که قصد دارید از سهمیه ایثارگران در آزموناگر جزو افرادی 

 .همراه باشید تا به صورت کامل و جامع به این موضوع بپردازیم  ما

  

امتیازات نامه پایانبرای دفاع نهایی از  قبولحداقل نمره قابلو  حداقل نمره مشروطبرای  ept سهمیه ایثارگران در آزمون

 دارد متفاوتی

  

  ept آشنایی با سهمیه ایثارگران در آزمون
به صورت حداقل نمره مشروط برای افرادی که قصد شرکت در  ept با توجه به حداقل نمره برای کلیه داوطلبین، آزمون

 .شوددارند، استفاده میآزمون جامع یا به حداقل نمره قابل قبول برای دفاع نهایی از پایان نامه احتیاج 

برای هرکدام از موارد متشکل از امتیازات مختلفی است، بنابراین هرکدام از داوطلبان با  ept سهمیه ایثارگران در آزمون

 .در نظر گرفتن نوع فعالیت و مدت فعالیت، امتیازات متفاواتی خواهند داشت

از طرف بنیاد شهید و امور ایثارگران به هیئت رئیسه دانشگاه،  ept با در نظر گرفتن آیین نامه سهمیه ایثارگران در آزمون

شود. با توجه به آیین نامه گفته شده، های محترم شهدا و ایثارگران لحاظ میبرای در نظر گرفتن سهمیه جدا برای خانواده

نمره برای قبولی خود استفاده  گیری از این سهمیه داوطلبین الزم است از حداقلشود که با بهرهحداقل نمره الزم تعیین می

 .کنند

  

 ept آئین نامه سهمیه ایثارگران در آزمون
هایی است که توسط دانشگاه آزاد اسالمی برای کلیه متقاضیان ورود به مقطع دکتری هر ساله یکی از آزمون ept آزمون

منابع  باشند، الزم است ازشگاه آزاد میبرگزار می گردد. آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام در آزمون دکتری دان

دانشگاه آزاد نیز ها غیر از برای سایر دانشگاه  eptبرای قبولی به خوبی آگاه باشند. خوشبختانه مدرک آزمون آزمون ها

 .باشدمعتبر می

با توجه به حداقل نمره برای هر یک از داوطلبان ، به صورت حداقل نمره مشروط برای شرکت در آزمون  ept آزمون

 ept شود. سهمیه ایثارگران در آزموننامه در نظر گرفته میقبول برای دفاع نهایی از پایانجامع و همچنین حداقل نمره قابل
یک از این موارد شامل امتیازات متفاوتی می باشد. لذا برای هر یک از داوطلبان با توجه به نوع فعالیت و برای هر 

 .همچنین مدت فعالیت امتیاز متفاوتی خواهند داشت
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که از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران به هیئت رئیسه دانشگاه ، مبنی  ept آزمون نامه سهمیه ایثارگران دربا توجه به آئین

های محترم شهدا ، ایثارگران، ابالغ شده است، حداقل نمره الزم با توجه به بر در نظر گرفتن سهمیه جداگانه برای خانواده

 .دندمند گرالزم است از حداقل نمره برای قبولی بهره آئین نامه مذکور مشخص گردیده که با استفاده از این سهمیه داوطلبان

  

  

 .محاسبه می گردد ept به دو صورت و در دو زمان برای داوطلبان آزمون ept سهمیه ایثارگران در آزمون

  

  

 ایثارگران ept نمره قبولی آزمون
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ایثارگران همانطور که ذکر گردید به دو صورت است. حداقل نمره مشروط برای دانشجویان شاهد و  ept نمره قبولی آزمون

می باشد. با توجه به این نمره متقاضیان می توانند در آزمون جامع شرکت  28ایثارگر جهت شرکت در آزمون جامع نمره 

جهت  ept منابع آزمونالزم دست یابند. مطالعه دقیق نمایند و نمره قبولی خود را تا حداقل قبل از جلسه دفاع به حد نصاب 

 .قبولی بسیار کمک کننده می باشد

روری می باشد، حداقل نمره قابل قبول ض ept سهمیه ایثارگران در آزموننمره دیگری که کسب آن برای داوطلبان دارای 

برای دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت دفاع نهایی از رساله می باشد. حداقل نمره قابل قبول برای داوطلبان خانواده های 

 .است. داوطلبان و متقاضیان عزیز الزم است این نمره را حداکثر قبل از دفاع کسب نمایند 35محترم شاهد نمره 

  

 ept انواع سهمیه در آزمونتاثیر 
 های ایشان که از سهمیه ایثارگران در آزمونایی که منتشر شده است، تمامی ایثارگران عزیز و خانوادهبراساس بخشنامه

ept نمره تخفیف، قادر خواهند بود تا حدنصاب آزمون ای پی تی را بدست آوردند، از  10توانند با احتساب برخوردارند می

 .( است400) 40( و معیار قبولی برای این افراد 320) 32ار نمره مشروطی نمره سوی دیگر معی

شود، سامانه آزمون نمره در نظر گرفته می 100نمره و گاها از  1000لذا بهتر است بدانید که نمره این آزمون در گاهی از 

 .کنداعالم می 1000نمرات را براساس عددی از english.iau.ac.ir/ept ای پی تی به آدرس اینترنتی 

  

 حد نصاب نمره قبولی در آزمون ای پی تی دانشگاه آزاد با احتساب سهمیه ایثارگران

  

نمره مشروط سهمیه  نمره قبولی نمره مشروط نام آزمون

 ایثارگران
نمره قبولی سهمیه 

 ایثارگران
ept 40 50 32 40 

  

  

، مبنی بر در نظر گرفتن ept ، سهمیه ایثارگران در آزمونبنیاد شهید و امور ایثارگران به هیئت رئیسه دانشگاهاز سوی 

 .لحاظ شده است های محترم شهدا ، ایثارگرانخانوادهبرای  سهمیه جداگانه

  

 ept سهمیه بسیج فعال در آزمون
  

سهمیه بسیج فعال برای انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسالمی نقش بسیار پررنگی را ایفا می نماید. با توجه به اینکه نوع فعالیت 

داوطلبان بسیج متفاوت می باشد، حضور هر یک از داوطلبان با توجه به فعالیت آنان به صورت جمعا و ببا توجه به 
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 ept جدول زمان بندی ثبت نام آزموندلیل بسته به اینکه شما در چه زمانی از  امتیازات مختلف تعیین می گردد. به همین
 .شرکت می نمایید الزم است امتیازات شما محاسبه گردد

دارند، به موضوع عدم مطالعه دقیق  ept یکی از اشتباهاتی که داوطلبان در رابطه با استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون

برای  ept در آزموندر رابطه با آمادگی برای این آزمون باز می گردد. قطعا این میزان سهمیه و یا سهمیه بسیج فعال 

پذیرش داوطلبان بسیار کمک کننده می باشد اما این بدان معنی نخواهد بود که شما به راحتی و بدون مطالعه دقیق بتوانید در 

 .این آزمون پذیرفته شوید

  

 eptدریافت کد رهگیری ایثارگران برای آزمون 
  

 

موار مختلف به صورت جداگانه و با توجه به سهمیه های مختلفی با توجه به  ept میزان تاثیر سهمیه ایثارگران در آزمون

می توانند با استفاده از تاثیر این سهمیه ،نسبت به کسب   ept تعیین می گردد. بنابراین هر یک از متقاضیان ثبت نام آزمون

بان وجود دارد که یکی از اطالعات دقیق و همچنین نمره مورد نظر اقدام نمایند. آزمون های مختلفی برای دریافت مدرک ز

 .می باشد ept این آزمون ها همان آزمون

سراسر کشور و  9099075307می توانید با شماره های  ept برای دریافت کد رهگیری ایثارگران برای آزمون

وانید ت) استان تهران( تماس حاصل نماید. تنها با استفاده از برقراری تماس با متخصصین ایران تحصیل می  9099075307

به راحتی نسبت به دریافت کدهگیری اقدام نمایید. همچنین امکان دریافت کد فعال بسیج با استفاده از سامانه مذکور فراهم 

 .گردیده است

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-ept/
https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-ept/


  

  .هستند، مشمول استفاده از این سهمیه هستند کد ایثارگریکه دارای  داوطلبین مقطع دکتری دانشگاه آزادکلیه 

  

  

 .کلیک کنید ept جزوه تضمینی آزمون زبانجهت دانلود 

  

  

 ept بخشنامه سهمیه ایثارگران در آزمون
اطالع دقیقی حاصل نمایید.  دشهریه دکتری دانشگاه آزاچنانچه مایل به شرکت در آزمون دکتری می باشید، الزم است از 

می باشد.  ept یکی از مواردی که با استفاده از آن تاثیر سهمیه مشخص می گردد، بخشنامه سهمیه ایثارگران در آزمون

 .در سال های اخیر برای متقاضیان اعمال شده است ept سهمیه ایثارگران در آزمون متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که

  

https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-ept/
https://irantahsil.org/%d8%ac%d8%b2%d9%88%d9%87-%d8%aa%d8%b6%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-ept/
https://irantahsil.org/%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af-98-97/


 

  

 .وارد لینک شوید کارنامه کنکور سهمیه ایثارگران  اطالع ازبرای 

  

  

  

 به چه سایتی مراجعه کنیم ؟ شد بهداشت حرفه ایمنابع کارشناسی اربرای دانلود 
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[caption id="attachment_30357" align="aligncenter" width="324"]

کانال لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه  

 [caption/]سراسری

  

 ept اخبار پیرامون سهمیه ایثارگران در آزمون

 است؟چند  EPT آیا می دانید نمره قبولی در آزمون 

، نمره 1401صادر شده است، حد نصاب قبولی در این آزمون در سال  ept ایی که برای آزمونبراساس جدیدترین بخشنامه

 .ها از اعتبار برخوردار استاست. داوطلبین در صورتی که این نمره را در این آزمون کسب کنند، مدرک آن 50

  ept سهمیه ایثارگران در آزمون 

ایثارگران در این آزمون در نظر گرفته شده است، هرکدام متشکل از امتیازات مختلفی هستند، بنابراین  ایی که برایسهمیه

 .برای هرکدامم از داوطلبین با در نظر گرفتن نوع فعالیت و مدت فعالیت امتیازات متفاوتی هستند

 چند است؟  EPT آیا می دانید نمره قبولی در آزمون 

 50منشتر شده است، در این بخشنامه حدنصاب نمره برای متقاضیان نمره  1401ا برای سال ایی که جدیدبراساس بخشنامه

 .کنند متفاوت استاست که این حدنصاب برای افرادی که از سهمیه ایثارگری استفاده می

  

 فرم ثبت نام مربوط به سهمیه را در بخش مربوطه کد رهگیری، باید ، برای استفاده از سهمیهept زمان ثبت نام آزموندر 

 .وارد کنید

  

  

 .کاربران گرامی برای دانلود پی دی اف مطالب این صفحه کلیک کنید

  

 خالصه مطلب



برای تمامی دانشجویان و متقاضیان دکتری این دانشگاه در  1386، به واسطه دانشگاه آزاد اسالمی از سال EPT آزمون

است که برای افرادی است که  English Proficiency Test است، نام این آزمون برگرفته از عبارتنظر گرفته شده 

را به  ept کنند. به همین سبب باید نمره قبولی در آزمونمدرک بین المللی با نمره مشخص را از سوی دانشگاه دریافت نمی

 .کنندعنوان جایگزین آن نمره برای ورود به دوره دکتری دانشگاه کسب 

استفاده کنند، این  ept سهمیه ایثارگران در آزمونتوانند از در اینجا افرادی که جزو خانواده شهدا و ایثارگران هستند می

 .کند تا زودتر نمره قبولی این آزمون را کسب کنندسهمیه به این افراد کمک می

متقاضیان سهمیه ایثارگری ابهام و مشکلی در صورتی که در خصوص حدنصاب نمره قبولی یا مشروطی این آزمون برای 

 .توانید با همکاران و مشاوران ما در ایران تحصیل کمک بگیریددارید می
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