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 اين پژوهشي - آموزشي شیوة در. است دانشجو پژوهشي و آموزشي های قابلیت احراز منظور به جامع آزمون*

 روش و شرايط. شود مي انجام نفره 5 حداقل هیأت يک توسط و دانشکده/ مستقل گروه شورای نظر زير آزمون

 .شود مي ارزيابي ذيل شرح به پژوهشي – آموزشي شیوة در دانشجو پژوهشي های قابلیت احراز

در . است الزامي دروس تمام از 16 حداقل کلمعدل  میانگین کسب جامع، ارزيابي مرحله به ورود برای*

باشد بايستي با هماهنگي با اداره آموزش و استاد  61صورتیکه دانشجو، دارای میانگین معدل کل کمتر از 

 راهنما، يک يا دو درس از دروس گذرانیده را مجدداً اخذ نمايد. 

 باشـند، گذرانده 16 کلمعدل  میانگین حداقل با را آموزشي دوره نیاز مورد واحدهای کلیه که دانشجوياني*

 آن در مردودی منزلة به نام ثبت عدم. هستند بعد نیمسال جامع آزمون اولین در شرکت و نام ثبت به وظفم

 .است آزمون

 برگزاری از قبل( ترم حذف يا تحصیلي مرخصي در نامه شیوه اين مقررات اساس بر دانشجو که صورتي در *

 .شودنمي محسوب مردودی عنوان به جامع امتحان در شرکت و نام ثبت عدم باشد )جامع آزمون

برنامه زمانبندی آزمون جامع توسط کارشناس گروه و از  .شودمي انجام شفاهي و کتبي صورت به جامع آزمون*

 رويه معمول به قرار زير است: اعالم مي گردد. «https://t.me/IE_Yazd»طريق کانال تگرامي 

  :هفته؛ معموال نیمه اول آبان هر سال؛  از يک روز دو در )کتبي: حداکثرآزمون جامع نیم سال اول

 شفاهي: حداکثر يک روز در يک هفته؛ معموال نیمه دوم آبان ماه هرسال(

  :هفته؛ معموال نیمه اول ارديبهشت هر سال؛  از يک روز دو در )کتبي: حداکثرآزمون جامع نیم سال دوم

 حداکثر يک روز در يک هفته؛ معموال نیمه دوم ارديبهشت ماه هرسال(شفاهي: 

 

سه درس از دروس تنها با انتخاب نام در آزمون جامع دانشجويان موظفند  پس از ثبتبرای آزمون جامع کتبي،  *

 برای برگزاری دکتری دانشجوی تحصیلي وضعیت بررسي تقاضای» کاربرگگذرانده خود، نسبت به تکمیل 

 به آدرس لینک « EP/F101 -جامع آزمون

https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd 

 

برای کارشناس  استاد راهنماس از اخذ امضای پنموده و  اقدام)فرم، به پیوست همین فايل نیز ضمیمه است( 

 ايمیل نمايند.« m.mirhosseini@staff.yazd.ac.ir»گروه به آدرس 

https://t.me/IE_Yazd
https://yazd.ac.ir/offices/educational/deputy/graduate/home/forms/phd
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 :شود رعايت آزمون برگزارکنندگان توسط بايد زير موارد ،جامع آزمون سوال طرح در *

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

 .باشند داشته مشارکت هم دانشجو راهنمای استادان از غیر استاداني بايد جامع امتحان سوال طرح در -ب

 .باشد دانشجو رساله پژوهشي زمینة در خاص درسي موضوع سه شامل جامع آزمون امتحاني مواد - ج

 .است% 06 و% 16 با برابر ترتیب به آزمون جامع نهايي نمرة در شفاهي مصاحبة و کتبي نمرة سهم*

 در. گیرد مي صورت رساله پژوهشي زمینه بر تاکید با و دانشجو خاص گرايش و رشته حوزة در شفاهي آزمون*

 و پردازدمي خود رساله زمینة معرفي به دقیقه( 65)معموال  مناسبي زمان در مدت دانشجو شفاهي، آزمون آغاز

 و قوة ابتکار پژوهشي، و علمي هایقابلیت میزان ،دقیقه( 66)معموال  داوران هایپرسش به پاسخگويي با سپس

 .دهدمي نشان را خود مستقل پژوهش انجام توانايي و مسائل با برخورد نوع

 صورت در. است 06 از 61 حداقل شفاهي( و کتبيمجموع میانگین ) کسب جامع، آزمون در موفقیت معیار*

 در. بگذراند موفقیت با را آن و کند شرکت جامع ارزيابي در ديگر صرفاً يکبار است مجاز دانشجو موفقیت عدم

 .شود مي و اخراج محروم تحصیل ادامه از دانشجو دوم، بار برای دانشجو موفقیت عدم صورت

 :شود مي انجام زير تاريخ های در و سال در بار دو جامع ارزيابي*

 سال هر ماه ارديبهشت الف(

 سال هر ماه آبان ب(

اعالم نهايي نتیجه آزمون جامع به دانشجو، صرفا به صورت قبول يا رد در آزمون جامع بوده و نمره ای اعالم  *

 نمي شود )الزم به يادآوری است که نمره آزمون جامع در معدل کل آزمون جامع لحاظ نمي شود.

ول ارائه شده در بخش پس از موفقیت در آزمون جامع، در صورت داشتن حد نصاب نمره زبان بر اساس جد *

فرم های حوزه تحصیالت تکمیلي دانشگاه، دانشجو مقطع دکتي مي تواند برای دفاع از پیشنهاديه رساله دکتری 

 خود درخواست دهد.


