آییننامۀ آزمون مهارت زبان فارسی (آمفا)

معاونت آموزش و پژوهش بنیاد سعدی

آییننامه آزمون مهارت زبان فارسی (آمفا)
مقدمه
در راستای اجرا بند 71میدۀ دو استی نیمۀ بنیید ستدد  ،موضوع برگزار المپییدهی منطقها و جهیني و آزمونهی
استایندارد تدیینستط زبین فیرستي ،مصتوبۀ شتورا عیلي انقالب فرهنگي شمیره /09/2386دش مورخ  7830/3/4و به
منظور ارتقی استتاینداردهی ج ب و ی شرش دانوتتنوشین ییرجي و تدیمل بی کرستتيهی زبین فیرستتي و شتتنیستتیشي
دانوتنوشین زبین و ادبییت فیرستي در ییرج از کوتور ،طالب حوزههی علمیه ،دانشآموزان ،فدیالن ستییستي ،اصاصید ،
فرهنگي و غیره ،بنیید سدد آشیننیمۀ «آزمون مهارت زبان فارسی (آمفا)» را به تصوشب ميرسیند.
مادۀ  :1اهداف
.7
.6
.8
.4
.5
.2
.1

آگیهي فیرسيآموزان و فیرسيزبینین ییرجي از میزان توانیشيهیشوین در مهیرتهی چهیرگینه زبیني در زبین فیرسي؛
ستننش ستط علمي دانونوشین ،طالب و فیرسيآموزان ییرجي بی هدف سییستگ ار و برنیمهرشز آموزش زبین
فیرسي در جهین؛
آگیهي استایدان از وضتدیت زبیني فیرستيآموزان و فیرستيزبینین ییرجي و طراحي برنیمههی درسي و مواد آموزشي
مانیسب بی مهیرت زبیني آنین؛
ستیمیندهي فراشندهی ی شرش و آموزش دانونوشین ،طالب و فیرسيآموزان ییرجي ماقیضي تحصیل در دانوگیههی و
حوزههی علمیۀ اشران؛
سیمیندهي فراشندهی ی شرش و آموزش ماقیضیین کیر در اشران و نهیدهی ج.ا .اشران در جهین؛
ستتتیمیندهي فراشندهی ی شرش و آموزش مدرستتتین و مدلمین بومي [غیرفیرستتتيزبین] که در راشزنيهی فرهنگي،
سفیرتخینههی و مؤسسیت آموزشي موغول تدرشس هساند؛
کیفیتبخوتي فراشند آموزش و طراحي برنیمههی درستي در مؤستستههی آموزش زبین فیرسي در دایل و ییرج از
اشران؛

مادۀ  :2تعاریف
« .7-6ستتط زبیني» :میزان دانش زبیني و تستتل فیرستتيآموز /فیرستتيزبین بر مهیرتهی زبیني استتت که بر استتی
چیرچوب مرجع زبین فیرسي تدیین ميگردد.
 « .6-6مهیرت زبیني» :به مدني توانیشي استتافیده از زبین استتت .در اشننی به مفهوم میزان صیبلیتهی آزمودني در چهیر
مهیرت «شنیدن»« ،یواندن»« ،صحبت کردن» و «نوشان» است.
« .8-6فیرستيآموز» :کلیۀ عالصهمندان به زبین فیرستي که به صتورت رستمي شی غیررسمي اصدام به شیدگیر اشن زبین
مينمیشند.
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« .4-6آمفی»  :آزمون مهیرت زبین فیرستي آآمفی ،،نوعي آزمون ییوتترفت استت که بدون توجه به ستتیبقۀ آموزشتتي فرد
آزموندهنده ،میزان توانیشي او را در چهیر مهیرت اصتتلي زبین فیرستتي مورد ارزشیبي صرار ميدهد .اشن آزمون در دو
نوع عمومي آ ،Generalو دانوتتگیهيآ ،Academicبرگزار ميشتتود .عنوان ایاصتتیر اشن آزمون در ارجیعیت
بینالمللي آ ،AMFAاست.
تبصر ۀ  :1نوع عمومي ،مخصتو

کسیني است که زبین فیرسي را بی هدفي غیر از تحصیل در دانوگیههی اشران اناخیب

کردهاند .نوع دانوتتگیهي مخصتتو کستتیني استتت که ميیواهند در شکي از دانوتتگیههی شی حوزههی علمیۀ اشران ادامه
تحصتتیل دهند .محاوا نوع عمومي و دانوتتگیهي در بخش گفان کیمالً موتتیبه شکدشگر استتت .بی اشن حیل ،محاوا نوع
دانوتتگیهي در زشربخش تکگوشي آبخش شتتنیدن ،،ماون بخش یواندن و نیز تکلیفهی بخش نوشتتان نستتبت به
محاوا نوع عمومي جنبۀ علمي و تخصصي صو تر دارد.
مادۀ  :3کارب د آزمون
همینند سیشر آزمونهی مویبه در جهین ،آزمون آمفی دارا کیربردهی زشر ميبیشد:
 .7درشیفت روادشد اصیمت در ج.ا .اشران،
 .6درشیفت روادشد اجیزه کیر در ج.ا .اشران،
 .8درشیفت روادشد تأسیس دفار همکیر هی موارک اصاصید  ،فرهنگي ،اجامیعي و غیره در ج.ا .اشران،
 .4درشیفت منوز همکیر نیروهی محلي در نمیشندگيهی ،راشزنيهی و سفیرتخینههی ج.ا .اشران در ییرج از کوور،
 .5درشیفت منوز تدرشس در مدار و مؤسسههی ییرجي تحت یوشش بنیید سدد ،
 .2درشیفت روادشد تحصیل در دانوگیههی اشران،
 .1ماقیضیین آزاد.
تبصرر ۀ  :2الزام بته دارا بودن متدرک آمفتی و تدیین بیزۀ نمرات صیبل ی شرش تیبع ستتتییستتتتهی و ایاییرات هر شک از
دستاگیههی ذشرب یواهد بود .بنیید ستدد طب اشن آشین نیمه ،ماولي ییگیر لحیظ شدن مدرک آمفی در کیربردهی
فوق از دساگیههی ذشرب یواهد بود.
مادۀ  :4ساختار آزمون
اشن آزمون شیمل  739نمره است که در چهیر بخش زشر اجرا ميشود.
بخش

زمان

ساختار

نم ه

شنیدن

 55دصیقه

 8صسمت

 45نمره

یواندن

 29دصیقه

 8مان

 45نمره

نوشان

 29دصیقه

 6تکلیف

 45نمره

گفان

 79دصیقه

 8صسمت

 45نمره

جمع

 181دقیقه

-

 181نم ه
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جدول موخصیت آزمون به شرح زشر اعالم ميگردد:
بخش «شنیدن»
نام زی بخش

مدتزمان

مکیلمۀ کوتیه

 75دصیقه

گفایرک

 69دصیقه

تکگوشي

 69دصیقه

ساختار

تعداد پ سشها

نم ه

79

75

79

75

79

75

 79مکیلمۀ دوجملها
آمکیلمه ماوکل است از شک یرسش و شک ییسخ،

 8تی  5مکیلمۀ چند جملها
آمکیلمه ماوکل است از چند یرسش و چند ییسخ،

شک تکگوشي
آشک نفر دربیرۀ شک موضوع یی

بین  1تی  3دصیقه صحبت ميکند،

بخش «خواندن»
نام زی بخش

مدتزمان

ساختار

تعداد پ سشها

نم ه

مان شمیرۀ شک

 69دصیقه

شک مان بی موضوع عمومي

79

75

مان شمیرۀ دو

 69دصیقه

شک مان بی موضوع عمومي

79

75

مان شمیرۀ سه

 69دصیقه

شک مان بی موضوع عمومي

79

75

بخش «نوشتن»
نام زی بخش

مدتزمان

ساختار

نم ه

تکلیف شمیرۀ شک

 69دصیقه

نوشان شک نیمه بی حداصل  759واژه

75

تکلیف شمیرۀ دو

 49دصیقه

نوشان شک مقیله بی حداصل  659واژه

89

بخش «گفتن»
نام زی بخش

مدتزمان

صسمت اول

 6دصیقه

ساختار

یرسیدن موخصیت فرد

نم ه

75

صسمت دوم

 6دصیقه

یرسیدن موضوعیت آشنی و سیده

75

صسمت سوم

 2دصیقه

یرسیدن دربیرۀ تنربههی و عالئ

75
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مادۀ  :1تفسی نم ات آمفا

در «آمفا» صبولي شی ردّ مطرح نیستت؛ بلکه یس از شرکت آزموندهنده ،سط مهیرت زبیني و در چهیرچوب اسایندارد
مرجع آموزش زبین فیرستتي در جهین 7موتتخم ميشتتود .جدول زشر انطبیق نمرات «آمفا» بی آزمونهی مدابر جهین و
همچنین رواب نمرات اشن آزمون بی سطوح اسایندارد مرجع را نوین ميدهد:
آمفا
ب اساس نم ه

ب اساس نم ه

()1-181

()1-9

آزمون
آیلتس2

چهارچوب م جع
تافلPBT 3

تافل CBT

تافل IBT

آموزش زبان
فارسی در

فوق پیش فته:

فوق پیش فته:

759-739

1/ 5 – 0

1/ 5 – 0

509 – 211

648 – 899

02 – 769

C2

پیش فته:

پیش فته:

762-740

2 /5 – 1

2 /5 – 1

559 – 531

678 – 649

10 – 05

C1

فوق میانی:

فوق میانی:

795-765

5/ 5 – 2

5 /5 – 2

578 – 541

738 – 679

25 – 13

B3

میانی:

میانی:

35-794

4/ 5 – 5

4/ 5 – 5

411 – 579

758 – 739

58 – 24

B2

پیش میانی:

پیش میانی:

25-34

4

4

481 – 418

768 – 759

47 – 56

B1

مقدماتی:

مقدماتی:

45-24

8– 8/ 5

8– 8/ 5

801 – 488

08 – 769

89 – 49

A2

پیش مقدماتی:

پیش مقدماتی:

72-44

7 – 6/ 5

7 – 6/ 5

879 – 808

88 – 09

0 – 60

A1

نوآموز:

نوآموز:

9-75

9-3

9–7

9 – 879

9 – 89

9–3

N

تبصر ۀ  :3منموع نمرات آمفی آ ،739است که بر اسی

جدول فوق ،بر اسی

جهان4

بیزۀ آ ،0-9تبدشل و به آزموندهنده اعالم

ميشود.
تبص ۀ  :4مدت اعابیر نمرات کسبشده در آزمون عمومي و دانوگیهي از تیرشخ صدور 8 ،سیل یواهد بود.

 7مصوب شورا تیلیف و برنیمهرشز درسي بنیید سدد .

2

)International English language testing (IELTS
)test of English as a foreign language (TOEFL
4
)Standard Reference for Teaching Persian (SRTP
3
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ماده  :6تقسیم کار
همینطور که در بند  4-6بیین شتتتد ،آزمون «آمفا» در دو نوع عمومي آ ،Generalو دانوتتتگیهيآ ،Academicبرگزار
ميشتود و بر استی

تواف بنیید سدد و وزارت علوم،تحقیقیت و فنیور  ،مقرر شدهاست تی بنیید سدد ماولي برگزار

نوع عمومي و وزارت علوم ،تحقیقیت و فنیور ماولي برگزار نوع دانوتتگیهي آن بیشتتد .دستتاورالدمل آشیننیمۀ «آمفا»
دانوگیهي [آکیدمیک] از سو وزارت علوم ،تحقیقیت و فنیور تهیه و ابالغ ميشود.
تبصر ۀ  :1سییستهی کلي ،زمین ،نحوۀ برگزار و میزان نمرۀ صیبلی شرش برا دانونوشین ییرجي توس وزارت علوم،
تحقیقیت و فنیور و وزارت بهداشت ،درمین و آموزش یزشکي تدیین ميگردد.
تبص ۀ :6منر برگزار آزمون آمفی دانوگیهي در دایل اشران ،سیزمین سننش آموزش کوور یواهد بود.
تبص ۀ  :7ماولي آمفی ،مطیب اسیسنیمۀ بنیید سدد  ،مصوب شورا عیلي انقالب فرهنگي ،بنیید سدد است و اشن بنیید
اجرا و برگزار اشن آزمون را به مراکز ییصتتي همچون ستتیزمین ستتننش ،مرکز ستتننش آموزش یزشتتکي وزارت علوم،
جیمدهالمصتطفي الدیلمیه ،نمیشندگيهی اشران در ییرج از کوتور و کیرگزاران بخش یصتتوصتتي در ستتراسر جهین واگ ار
یواهد کرد.
تبص ۀ  :8نظیرت ،تصحی  ،صدور مدرک و اعطی نمیشندگي برگزار آزمون صرفیً بی بنیید سدد است.
مادۀ  :7شیوۀ اج ای آزمون
بنیید سدد  ،بر اسی تصمیم شورا سییستگ ار  ،ابادا هر سیل ،تدداد و تیرشخ برگزار آزمونآهی ،را از طرش وبگیه
مرکز آموزش بنیید سدد اطالعرسیني ميکند و عالصهمندان ميتوانند نسبت به ثبتنیم اصدام کنند.
تبصر ه  :9دستاورالدمل اجراشي برگزار آزمون ،یس از تصتوشب اشن آشیننیمه از سو بنیید سدد تهیه و به کلیه
نهیدهی ذشرب ابالع ميگردد.
مادۀ  :8شورای سیاستگذاری
شتتورا ستتییستتاگ ار ماوتتکل از دو کیرگروه ،بی عنیوشن «کیرگروه علمي» و « کیرگروه اجراشي» در محل بنیید ستتدد
توکیل ميشود.
اعضی شورا سییساگ ار به شرح زشر ميبیشد:
 -7رئیس بنیید سدد آرئیس شورا،
 -6مدیون آموزش و یژوهش بنیید سدد آدبیر شورا،
 -8مدیون امور بینالملل بنیید سدد
 -4نمیشندۀ وزارت علوم ،تحقیقیت و فنیور
 -5نمیشندۀ وزارت بهداشت ،درمین و آموزش یزشکي
 -2نمیشندۀ جیمدهالمصطفي الدیلمیه
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 -1نمیشندۀ سیزمین فرهنگ و ارتبیطیت اسالمي
 .1-8وظایف شورای سیاستگذاری
اسنید بیالدساي و صوانین و مقررات مصوب

 -7تدوشن سییستهی کلي برنیمهرشز و اجراشي آزمون آمفی بر اسی
 -6تدوشن و تصوشب سییایر ییونهید کیرگروههی
 -8تدیین و تصوشب وظیشف کمیاههی
 -4تصوشب برنیمههی ییونهید کمیاههی
 -5تدیین و ابالغ نمیشندگيهی برگزار آزمون آمفی
 -2نظیرت مستتامر بر حستتنعملکرد کیرگروههی و ارائۀ گزارشهی به رئیس شتتورا و تندشدنظر شی بیزبیني در برنیمههی و
فدیلیتهی بی نظر اشوین.
 .2-8کارگ وه علمی
اشن کیرگروه ،وظیفۀ «تدیین محاوا»« ،طراحي سوال» و «تصحی » آزمون و همچنین «اعالم نایشج» آن را بر عهده دارد.
رشیستتت اشن کیرگروه بر عهدۀ مدیونت آموزش و یژوهش ميبیشتتد .اشن کیرگروه شتتیمل شک هستتاۀ مرکز و تدداد از
موتیوران علمي استت .هساۀ مرکز ماوکل از حداصل دو نفر ماخصم رشاۀ آزفی شی آموزش زبینهی ییرجي و شک نفر
کیرشنی آمیر است که به ییونهید مدیونت آموزش و یژوهش بنیید سدد و بی حکم رئیس بنیید سدد تدیین ميگردند.
اشن اعضتتی فیصد ح رأ هستتاند و ميتوانند شتتخصتتیت حقیقي شی حقوصي بیشتتند .موتتیوران علمي آزمون «آمفا» از بین
ماخصتصتین حوزۀ ارزشتییبي و آزمونستیز آ ،Testingو برنیمهرشز آموزشي اناخیب ميشوند که به ییونهید مدیونت
آموزش و یژوهش بنیید سدد و حکم رئیس بنیید سدد تدیین ميگردند.
 .1-2-8وظایف کارگ وه علمی
 -7تدیین اسایدان  /طراحین سوالهی آزمون از بین ماخصصین حوزۀ آزفی و زبین و ادبییت فیرسي
 -6نظیرت بر تدیین سرفصلهی و منیبع آزمون
 -8نظیرت بر تهیۀ بینک سؤال و تدوشن آزمون
 -4نظیرت بر تصحی برگههی آزمون و اعالم نایشج آن به کیرگروه اجراشي
 -5نظیرت بر تدوشن شیوهنیمههی تصحی آزمونهی
 -2نظیرت بر بررسي دریواستهی بیزبیني نایشج
 -1نظیرت بر ارزشیبي دائمي رواشي و ییشیشي آزمونهی و تحلیل هر شک از سؤالهی آزمون
 .3-8کارگ وه اج ایی
اشن کیرگروه ،وظیفۀ برنیمهرشز  ،اجرا و نظیرت بر حسن اجرا آزمونهی را به عهده دارد.
تبص ۀ  :11مدشر آموزش مدیونت آموزش و یژوهش بنیید سدد به عنوان رشیست کیرگروه تدیین ميشود.
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اعضی اشن کیرگروه عبیرتند از:
 -7مدشر آموزش بنیید سدد
 -6مدشر امور نمیشندگيهی بنیید سدد
 -8مدشر برنیمه و بودجه بنیید سدد
 -4رئیس ادارۀ برنیمهرشز و تولید مواد آموزشي مدیونت آموزش و یژوهش بنیید سدد
 -5کیرشنی میز هر کوور /منطقه مانیسب بی نوع آزمون
 -2مدشر رواب عمومي بنیید سدد
 .4-8وظایف کارگ وه اج ایی
 .7اجرا سییستهی تدیینشده از سو شورا سییساگ ار «آمفا»
 .6ییونهید زمینبند  ،هزشنۀ ثبتنیم ،نحوۀ اجرا آزمون «آمفا» به شورا سییساگ ار
 .8تهیه و تدوشن فرایوان آزمون «آمفا»
 .4بساهبند سواالت و ییسخنیمههی بی رعیشت محرمینگي آزمونهی و ارسیل آنهی به حوزههی اماحیني
 .5اجرا آزمون «آمفا» بر اسی

دساورالدمل اجراشي

 .2درشیفت اطالعیت آزمونهی برگزارشتتده اعم از بستتاۀ ستتؤاالت ،ییستتخنیمههی چهیرگزشنها  ،ییستتخنیمههی
تورشحي آنگیرش و شفیهي ،،فهرست حضور و غییب شرکتکنندگین و فرمهی نظرسنني و مینند آن.
 .1تحوشل ییسخنیمههی به کیرگروه علمي جهت تصحی و اعالم نایشج
 .3بررسي نییزهی و موکالت اجراشي آزمونهی برگزارشده و تالش در جهت رفع آنهی
 .0ارائه و درج نمرات در سیمینۀ الکارونیکي آمفی
 .79صدور مدرک
 .77رسیدگي به دریواستهی شرکتکنندگین ییرامون بیزبیني نایشج آزمون
تبص ۀ  :11نمیشندۀ بنیید سدد در هر کوور ،مسئول مساقیم برگزار آزمون در آن کوور است.
مادۀ  : 9اعتبارات و هزینهها
بنیید ستتدد موظف استتت هر ستتیله اعابیر الزم در یصتتو برگزار آزمون را تأمین نمیشد .بخوتتي از اشن اعابیرات در
بودجۀ سیلیینه لحیظ یواهد شد و بخوي دشگر از محل درآمدهی حیصل از ثبتنیم ماقیضیین آزمون تأمین ميشود.
تبص ۀ  :12میزان هزشنههی ثبتنیم هر سیله بی تصوشب شورا سییساگ ار تدیین ميگردد.
مادۀ  : 01اج ای آییننامه
اشن آشیننیمه ماوتتکل از ده میده و دوازده تبصتتره در جلستته مورخ  7805/76/96شتتورا بنیید ستتدد و جلستته مورخ
 7802/79/70شورا عیلي انقالب فرهنگي به تصوشب رسید و از زمین تصوشب الزماالجرا است.
صفحه  7از 7

