
 

 صورتجلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری 
 EP/F103شناسه مدرک: 

 8931بهار ویرایش: 

 2از  8شماره صفحات: 

 

 مطالعه شود.   کاربرگاین  پشتمقررات مندرج در   ،قبل از تکمیل
 

  :پردیس آزادی محترم / رئیس مستقل  دانشکدهمحترم معاون معاون محترم پردیس /  
 

 / رشته  .....................................به شماره دانشجويي ......................................خانم/آقایدکتری  قطعمدانشجوی  جامع امتحان

در تاريخ  امتحان کتبي( و) .....................اريخدر تزير به شرح  داوربا حضور استادان  گرايش...............................................

به حروف  .................به عدد  ن کتبي و شفاهي(دانشجو )آزمو *نمرة نهاييگرديد. )امتحان شفاهي( برگزار  .....................

 . مورد تأيید است ............................................
 

 امضاء نام و نام خانوادگی داورانت أاعضاء هی

 استاد راهنما:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   :داوراستاد 

 

 : داوراستاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   :داورد استا

   :داوراستاد 

 

 مراتب فوق مورد تأیید است. 
 

              :        / مدیرگروهنام و امضاء رئیس بخش                                                                                            
 

 :/ مشاور پردیس آزادی/معاون دانشکدهمستقل نام و امضا مدیر گروه                                         
 

 

 

 : اداره محترم آموزش دانشکده مستقل/ پردیس

 به عمل آيد. سامانه گلستان بارگذاری در هت ثبت در پرونده دانشجو و جاقدام مقتضي  ،ضمن تأيید مراتب فوق
 

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

 
 

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



 

 صورتجلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری 
 EP/F103شناسه مدرک: 

 8931بهار ویرایش: 

 2از  2شماره صفحات: 

 

 

 نامه آموزشی دکتری  موادی از آیین

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

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

 ود.شيم يابيارز ليبه شرح ذ

از دوره یمورد ن یه واحدهایکه کل يانيتمام دروس الزامي است. دانشجو از 61برای ورود به مرحله ارزيابي جامع، کسب میانگین کل حداقل *

مسال بعد هستند. عدم ثبت نام به ین آزمون جامع نیگذرانده باشـند، موظف به ثبت نام و شرکت در اول 61ن کل یانگیرا با حداقل م يآموزش

 در آن آزمون است.  یمنزلة مردود

باشد عدم ثبت نام )قبل از برگزاری آزمون جامع( ا حذف ترم ي يلیتحص يدر مرخص نامهاين شیوه که دانشجو بر اساس مقررات يدر صورت *

 شود.يمحسوب نم یو شرکت در امتحان جامع به عنوان مردود

 :شود تيرعا آزمون برگزارکنندگان توسط ديبا ريز موارد جامع آزمون سوال طرح در *

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

  .باشند داشته مشارکتهم  دانشجو یراهنما استادان از ریغ ياستادان ديبا جامع امتحان سوال طرح در -ب

 پژوهشي رساله دانشجو باشد. ةخاص در زمین يمواد امتحاني آزمون جامع شامل سه موضوع درس - ج

دروس  تدريس ةسال سابق 6هیأت برگزارکننده شامل استاد/استادان راهنما و چهار نفر عضو هیأت علمي با حداقل مرتبه استادياری و  *

است. اين اعضاء با پیشنهاد ( زد استيکارشناسي ارشد در دانشگاه  یه دانشجويشنهادیب پيق زمان تصویشروع تحقو تحقیق ) تحصیالت تکمیلي

 تواننديمستقل م یها/ دانشکده سيدر ساير موارد، پرد شوند.گروه مستقل/ دانشکده انتخاب ميشورای بخش و  شورای دیو تأياستاد راهنما 

  .برسانند دانشگاه يلیتکم التیتحص یشوراو به تصويب  نییرا تع یگريد طيعالوه بر موارد فوق، شرا

شود. سهم نمرة کتبي و مصاحبة شفاهي در نمرة نهايي آزمون هفته انجام مي کيآزمون جامع به صورت کتبي و شفاهي حداکثر در دو روز *

 است.  %06و  %16جامع به ترتیب برابر با 

، دانشجو در يرد. در آغاز آزمون شفاهیگيم رساله صورت ينه پژوهشید بر زمیش خاص دانشجو و با تاکيرشته و گرا ةدر حوز يآزمون شفاه*

 ة، قويو پژوهش يعلم یهاتیزان قابلیداوران، م یهابه پرسش ييپردازد و سپس با پاسخگويرساله خود م ةنیزم يبه معرف يمدت زمان مناسب

 دهد. يانجام پژوهش مستقل خود را نشان م ييابتکار و نوع برخورد با مسائل و توانا

ت دانشجو مجاز است صرفاً یصورت عدم موفق است. در 06از  61( حداقل يو شفاه ين )کتبیانگیت در آزمون جامع، کسب میار موفقیمع*

دانشجو از ادامه تحصیل محروم بار دوم،  یت دانشجو برایت بگذراند. در صورت عدم موفقیجامع شرکت کند و آن را با موفق يابيگر در ارزيکبار دي

 .مي شود

 :شودير انجام ميز یهاخيجامع دو بار در سال و در تار يابيارز*

 هر سال بهشت ماهيالف( ارد

 ب( آبان ماه هر سال

 یبه جا يوة پژوهشیدانشجو است. در ش یهاتیشرفت فعالیدانشجو بر اساس روند پ يپژوهش یهاتی، احراز قابليوة پژوهشیدر ش: 9تبصرة 

دانشگاه و  يپژوهش ر گروه مستقل/ معاون دانشکده، معاونيمدرئیس بخش از طرف استاد راهنما،  يلیمسال تحصیان هر دو نيآزمون جامع، در پا

 شود.يم یریگمیتصم یل ویتحص ةو در رابطه با ادام يابيدانشجو ارز يپژوهش یهاتی، قابلیراهبر ةتیکم یکارفرما، به عنوان اعضا

ت شود. در صوريده میر قابل قبول سنجیصورت قابل قبول و غبه يپژوهش ةویدانشجو در ش يپژوهش یهاتیشرفت فعالیزان پیم :66تبصرة 

 خود را ادامه دهد.  يپژوهش یهاتیتواند فعالي، دانشجو میته راهبریکم یقبول از سو ةاحراز درج

ده شود، تنها یر قابل قبول سنجیغ یته راهبریکم یاز سو يپژوهش ةویدانشجو در ش يپژوهش یهاتیشرفت فعالیزان پیچنانچه م :66تبصرة 

ل یتحص ةصورت، از ادامنير ایخود را به سطح قابل قبول ارتقاء دهد. در غ يپژوهش یهاتیفعالفرصت داده خواهد شد تا روند  یمسال به ویک ني

 محروم خواهد شد.


