
 
 تحصیالت تکمیلی  

  زمون جامع دانشجوی دکتریآصورتجلسه 

 (6931بهار ویرایش )

  9د/ شناسه :

 شماره:

 تاریخ:

 پیوست:

 مطالعه شود.   کاربرگاین  پشتقبل از تکمیل مقررات مندرج در  

 

  : پردیس آزادیمحترم / رئیس  مستقل دانشکده محترممعاون پردیس / معاون محترم  

                           .....................................به شماره دانشجويي ......................................خانم/آقایدکتری  دانشجوی دورۀ جامع تحانام

 امتحان کتبي( و) 31...../...../....يخ اردر تزير به شرح  داوربا حضور استادان  گرايش............................................... / رشته

 .................به عدد  دانشجو )آزمون کتبي و شفاهي( *نمرۀ نهاييگرديد. )امتحان شفاهي( برگزار  31...../...../....در تاريخ 

 . مورد تأيید است ............................................به حروف 
 

 امضاء ام خانوادگینام و ن داورانت أاعضاء هی

 استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :داوراستاد 

 

 : داوراستاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   :داوراستاد 

   :داوراستاد 

 

 مراتب فوق مورد تأیید است. 

 :/ مشاور پردیس آزادیدانشکده/معاون  مدیر گروهنام و امضا                               نام و امضاء رئیس بخش:                     

 
 

 : اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس

 ضمن تأيید مراتب فوق اقدام مقتضي به عمل آيد. 

 

 :/ رئیس پردیس آزادیپردیسمعاون دانشکده مستقل/نام و امضاء معاون 
 

 درصد نمره نهایی است.  06و آزمون شفاهی درصد  16آزمون کتبی سهم *

 



 

 نامه آموزشی دکتری  موادی از آیین

گروه  ینظر شورا ريآزمون ز نيا يپژوهش - يآموزش ۀویدانشجو است. در ش يو پژوهش يآموزش یاهتینظور احراز قابلمزمون جامع بهآ*

 يپژوهش – يآموزش ۀویدانشجو در ش يپژوهش یاهتیو روش احراز قابل طيود. شراشينفره انجام م 5حداقل  أتیه کيمستقل/ دانشکده و توسط 

 ود.شيم يابيارز ليبه شرح ذ

 نیگذرانده باشـند، موظف به ثبت نام و شرکت در اول 31کل  نیانگیرا با حداقل م يدوره آموزش ازیمورد ن یواحدها هیکه کل يانيدانشجو*

 بعد هستند.  مسالیآزمون جامع ن

 کير صورت اخذ درس آزمون جامع در د در آن آزمون است. یثبت نام آزمون جامع، عدم ثبت نام به منزلة مردود طير صورت داشتن شراد*

 در آن آزمون است. یدانشجو در آزمون جامع به منزله مردود بتیرم، امکان حذف آن وجود نداشته و غت

اشد عدم ثبت نام و شرکت در امتحان جامع به عنوان بحذف ترم  اي يلیتحص ير مرخصد 1اده مکه دانشجو بر اساس مقررات  يدر صورت*  

 ود.شيحسوب نمم یمردود

 :ردیگ قرار مدنظر ريز موارد مذکور آزمون برگزارکنندگان توسط شد مقرر جامع مونآز موضوعات با رابطه در*

 . است گذرانده را آنها لیتحص دوران طول در دانشجو که باشد يدروس سرفصل از امتحان موضوعات الف

 .شندبا داشته مشارکت ديبا زین دانشجو یراهنما استادان از ریغ ياستادان جامع امتحان سوال طرح در -ب

در  سيتدر ةسال سابق 2و  یاريبا حداقل مرتبه استاد يعلم أتیهار نفر عضو هچدان راهنما و استا برگزارکننده شامل استاد/ أتیه*

 وند.شيروه مستقل/ دانشکده انتخاب مگبخش و  ديیاستاد راهنما و تأ شنهادیاعضاء با پ نياست. ا يلیتکم التیتحص

آزمون جامع به  ييدر نمرۀ نها يو مصاحبة شفاه يود. سهم نمرۀ کتبشيحداکثر در دو روز انجام م يشفاهو  يآزمون جامع به صورت کتب*

 است.  %06و  %16برابر با  بیترت

 رساله دانشجو است. يپژوهش ةنیخاص در زم يآزمون جامع شامل سه موضوع درس يمواد امتحان*

 آنها را گذرانده است. لیو در طول دوران تحصاست که دانشج يموضوعات آزمون جامع از سرفصل دروس*

 رساله صورت  يپژوهش نهیبر زم دیخاص دانشجو و با تاک شيرشته و گرا ۀدر حوز يآزمون شفاه*

 یهابه پرسش ييو سپس با پاسخگو پردازديرساله خود م ةنیزم يبه معرف يدانشجو در مدت زمان مناسب ،ي. در آغاز آزمون شفاهردیگيم

 . دهديانجام پژوهش مستقل خود را نشان م ييابتکار و نوع برخورد با مسائل و توانا ۀقو ،يو پژوهش يعلم یهاتیقابل زانیمداوران، 

رفاً صدانشجو مجاز است  تیاست. در صورت عدم موفق 26از  31( حداقل يو شفاه ي)کتب نیانگیدر آزمون جامع، کسب م تیموفق اریمع*

میتصم یبار دوم، پروندۀ دانشجو برا یدانشجو برا تیبگذراند. در صورت عدم موفق تیمع شرکت کند و آن را با موفقجا يابيدر ارز گريد کباري

 ود.شيموارد خاص دانشگاه ارجاع م ونیسیجامع به کم يابيدرخصوص امکان شرکت مجدد در ارز یریگ

 ود.شيانجام م ريز یاهخيجامع دو بار در سال و در تار يابيارز * 

 ماه هر سال بهشتيلف( اردا

 ب( آبان ماه هر سال

آزمون  یبه جا يپژوهش وۀیدانشجو است. در ش یاهتیفعال شرفتیدانشجو بر اساس روند پ يپژوهش یاهتیاحراز قابل ،يپژوهش وۀیدر ش*

دانشگاه و  يدانشکده، معاون پژوهش يو پژوهش يگروه مستقل/ معاون آموزش رياز طرف استاد راهنما، مد يلیتحص مسالیهر دو ن انيجامع، در پا

 ود.شيم یریگمیتصم یو لیحصت ةو در رابطه با ادام يابيدانشجو ارز يپژوهش یاهتیقابل ،یراهبر ةتیکم یکارفرما، به عنوان اعضا

د. در صورت احراز وشيم دهیقابل قبول سنج ریورت قابل قبول و غصبه يپژوهش ۀویدانشجو در ش يپژوهش یاهتیفعال شرفتیپ زانیم *

 خود را ادامه دهد.  يپژوهش یاهتیواند فعالتيدانشجو م ،یراهبر تهیکم یقبول از سو ةدرج

 کيشود، تنها  دهیقابل قبول سنج ریغ یراهبر تهیکم یاز سو يپژوهش ۀویدانشجو در ش يپژوهش یاهتیفعال شرفتیپ زانیچنانچه م*

 لیتحص ةورت، از ادامصنيا ریخود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غ يپژوهش یاهتیفعال فرصت داده خواهد شد تا روند یبه و مسالین

 محروم خواهد شد.

 


