
 فصل ششم

 آزمون جامع

 :61ماده 

 و ملزم است در آزموندر پايان مرحله آموزشي دانشج

شرط شركت در آزمون جامع قبولي در كليه .جامع كه بصورت كتبي و ارزيابي عيني عملكرد برگزار مي شود شركت كند

 .مي باشد 64درس هاي مرحله آموزشي و كسب حداقل ميانگين كل 

 :تبصره 

 .دوره مي باشدآزمون ارزيابي عيني عملكرد شامل ارزيابي مستمر درون بخشي و ارزيابي پايان 

 :60ماده 

 .نفر بشرح زير برگزار مي شود 1آزمون جامع زير نظر شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و توسط هياتي مركب از 

 مدير گروه آموزشي مربوطه

 استاد راهنماي تحصيلي دانشجو

سال سابقه  8ژوهشي با چهار نفر عضو هيات علمي در رشته مربوطه كه داراي حداقل مرتبه استادياري يا استاديار پ

سه نفر از آنان از اعضاي هيات علمي داخل دانشگاه و يك نفر )تدريس يا تحقيق در دوره هاي تحصيالت تكميلي باشند

كه يك نفر از آنان بايد از )بدين ترتيب كه دو نفر از آنان توسط شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده(.خارج از دانشگاه

و يك نفر توسط معاون آموزشي دانشگاه و يك نفر ( انشگاه محل تحصيل دانشجو باشداعضاي هيات علمي خارج از د

اين دو نفر به عنوان نمايندگان معاونين آموزشي و پژوهشي در .ديگر توسط معاون پژوهشي دانشگاه تعيين مي شوند

 .هيات برگزار كننده آزمون شركت مي نمايند

 :تبصره

 .جهت برگزاري آزمون جامع الزامي مي باشد 60ر ماده نفر از افراد مذكور د 4حضور حداقل 

 :62ماده 

آزمون جامع در هر رشته تحصيلي دوبار در سال برگزار مي شود و زمان برگزاري آن با پيشنهاد گروه آموزشي مربوطه و 

 .تائيد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده مي باشد

 :98ماده 

شرايط شركت در آزمون جامع موظف است در اولين آزمون جامع كه توسط پس از اتمام مرحله آموزشي دانشجوي واجد 

دانشجو در صورت عدم آمادگي،بايستي در خواستي براي تمديد مهلت شركت در .دانشكده برگزار مي شود شركت كند

راي آزمون با داليل موجهي كه به تائيد استاد راهنماي تحصيلي و مدير گروه آموزشي مربوطه رسيده باشد،به شو

شوراي مذكور مي تواند زمان شركت دانشجو درآزمون جامع را،حداكثر براي يك .تحصيالت تكميلي دانشكده ارائه نمايد

 .نيمسال به تعويق اندازد

 :تبصره

مدت تمديد مهلت براي تعويق امتحان جامع جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب شده و دانشجو موظف 

 .شي در محيط آموزشي حضور داشته باشداست تحت نظر گروه آموز

 :96ماده 

 5آزمون كتبي به منظور ارزشيابي قابليت هاي علمي آموزشي دانشجو،از درس هاي تخصصي رشته مربوط،حداقل از 

 .روز متوالي بعمل مي آيد 9درس به صورت تشريحي و حداكثر در 

 :99ماده 



كميلي دانشكده به منظور ارزشيابي قابليت هاي آموزشي و توانايي آزمون ارزيابي عيني عملكرد با نظر شوراي تحصيالت ت

يا حوزه عام تر رشته تخصصي (Ph.D)دانشجو در انجام پژوهش مستقل و در مورد موضوع پايان نامه دكتري تخصصي

 .آزمون ارزيابي عيني عملكرد حداكثر تا يك هفته بعد از آزمون كتبي برگزار مي شود.دانشجو برگزار مي شود

 :تبصره 

 .تركيب هيات برگزار كننده آزمون ارزيابي عيني عملكرد بايد همان تركيب هيات برگزار كننده آزمون كتبي باشد

 :98ماده 

نمره آزمون ارزيابي % 48)درصد نمره نهايي است 88و  18ارزش آزمون هاي كتبي و ارزيابي عيني عملكرد به ترتيب 

و ميانگين كل نمرات دانشجو ( به ارزيابي پايان دوره اختصاص دارد% 48شي و عيني عملكرد به ارزيابي مستمر درون بخ

 .كمتر باشد 64در آزمون جامع نبايد از 

 :6تبصره 

در صورت عدم موفقيت دانشجو در اولين آزمون جامع،دانشجو مجاز است تنها براي يك بار ديگر در اولين آزمون جامع 

اي شركت در آزمون مجدد جزو سنوات مجاز تحصيل مرحله آموزشي محسوب مدت انتظار دانشجو بر.بعدي شركت نمايد

 .دانشجو بايد در اين مدت زير نظر گروه آموزشي و در محيط آموزشي حضور داشته باشد.مي شود

 :9تبصره 

به منظور پيشگيري از اتالف وقت و يا ركورد فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره دكتري 

بعد از برگزاري آزمون از طريق دانشكده (حداكثر يك ماه)ايج آزمون جامع بايد ظرف مدت محدودينت(Ph.D)تخصصي

به شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه ارسال و دانشگاه ظرف مدت يك هفته قبولي و يا عدم قبولي دانشجو را كتبا به وي 

 .اعالم نمايد

 :95ماده 

اند اعم از آنكه براي مرحله تدوين پايان نامه ثبت نام كنند و يا از ادامه به دانشجوياني كه در امتحان جامع قبول شده 

تحصيل منصرف شوند،صرفا بنا به درخواست محل تعهد آنان تائيديه اي مبني بر گذراندن مرحله آموزشي دوره دكتري 

تحان جامع صدور گواهي شخصي مبني بر موفقيت در ام.توسط دانشگاه محل تحصيل ارايه مي شود(Ph.D)تخصصي

 .براي اين دانشجويان ممنوع مي باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


