
:هدف-1
:هدف از برگزاري آزمون جامع در دوره دكتري

از• و پژوهشيقابليتهاي احراز كسب اطمينان يدكتر دوره دانشجويان آموزشي
با دانشجواستنباط منطقيوآزمودن توانايي برخورد اصولي•  مسائل علمي در برخورد
و قابليتهاي پژوهشيبرخورداري•  از قوه ابتكار

هاو فعاليت فرآيند كلي-2

در فرم اعالم آمادگي براي تكميل• و تاييد آن توسط دانشجو)5( فرم شماره جامع آزمونشركت
و گروه  آموزشي مربوطهتوسط استاد راهنما

 توسـط تحصـيالت تكميلـي بررسي كارنامه دانشجو به لحاظ گذرانيدن كليه واحـدهاي آموزشـي•
و ارسال آن براي اخذ مجوز به تحصيالت تكميلي دانشگاه دانشكده

خارجي كه به تاييد تحصيالت تكميلي دانشـگاه زبان هاي آزموندر يكي از داشتن كارنامه قبولي•
 رسيده باشد

رد تأييد• او يا ارجاع فرم(اداره تحصيالت تكميلي توسط جامع جازه شركت در آزموندرخواست
دياو پس از اعالم موافقتبه دانشكده5شماره  )با برگزاري آزمون جامع عدم موافقت اليلذكر

مان:�

 بعد از اتمام مرحله آموزشي
 نيمسال تحصيلي)4 حداكثر(

و اين آزمون نفر به شـرح5زير نظر هيأتي مركب ازمسئول برگزاري آزمون جامع رئيس دانشكده است
 شود: زير انجام مي

 استاد راهنما-1
 استاد مشاور-2
پـس از پيشـنهاد اسـتاد استادياري كه دو نفر از آنانحداقلهنفر عضو هيأت علمي با مرتبسه-3

و گروه آموزشي توسط شوراي راهنما شـوراي تحصـيالت تكميلـي نفـر از طـرف يـك معرفي شـده
ميدانشكده  يكد.شو تعيين و استاد مشاور، نفر حداقل و دانشـيار از هيات داوران، بجز استاد راهنما

.از موسسات خارج از دانشگاه باشد
 نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه بعنوان ناظر در جلسه آزمون جامع شركت مي كند. تبصره:

��������	
��:

ماه آباندوم نيمسال اول: نيمة  
هما ارديبهشتدوم نيمسال دوم: نيمة

الف
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پ

از طرف دانشكده ( در محدوده زماني مصوب دانشگاه) آزمون جامع بندي زمان اعالم برنامه
 دانشگاه به اداره تحصيالت تكميلي



 نكات مهم:

از• كل نمرات آنهـا و ميانگين كمتـر16دانشجوياني كه تمام دروس مرحله آموزشي خود را با موفقيت گذرانده باشند

و شفاهي برگزار مي ، شركت نمايند.شود نباشد، بايد در آزمون جامع كه به صورت كتبي

و چنانچه دانشجو نتواند• تا پايان نيمسال چهارم موفق به گذرانـدن آزمـون جـامع مرحله آموزشي را به پايان برساند

 گردد. نشود از ادامه تحصيل محروم مي

معتبر، مصـوب شـوراي تحصـيالت ند قبل از زمان برگزاري آزمون جامع نمره آزمون زبان خارجيدانشجويان موظف•

را لي دانشگاه،تكمي و مراتب و دانشگاه اطالع دهند.را كسب كرده  به تحصيالت تكميلي دانشكده

مي• و هيات برگزار كنندهتواند همان هيات برگزاركننده آزمون شفاهي آزمون كتبـي باشـد. ارزش آزمونهـاي كتبـي

كل نمرات دانشجو30و70شفاهي به ترتيب  و ميانگين ب 1388(ورودي درصد است در آزمـون جـامع عـد از آن)و

از ) كمتر باشد.20(بر پايه16نبايد از  از 1388براي دانشجويان قبل كل نمـرات آزمـون جـامع نبايـد 15ميانگين

 كمتر باشد.

دلي• و اگر به هر لي دانشجو موفـق بـه شـركت در اولـين دانشجو حداكثر مي تواند دو بار در آزمون جامع شركت كند

و آن هم اولين آزمون جامع بعدي مي تواند در اين آزمون شركت كند. آزمون جامع نشود،  تنها براي يك بار ديگر

برگزاري آزمون جامع:
در_1 تحصيالت تكميلـي بـه پيشـنهاد دوره هايدر از دروس رشته مربوطه درس3آزمون جامع كتبي حداقل

و تصويب گروه آموزشي .شودمي برگزاربه صورت تشريحي استاد راهنما
و يـابي قابليـت الت تكميلي دانشكده به منظور ارزشوراي تحصيزير نظر شفاهي جامع آزمون_2 هـاي پژوهشـي

و توانائي دانشجو در انجام پژوهش مستقل بر پايه اطالعات و در مورد موضوع رساله دكترا آموزشي و توانائي علمي
 پذيرد.و / يا رشته تخصصي دانشجو انجام مي

ت

(شفاهي•  توسط تحصيالت تكميلي دانشگاه ميانگين)–كتبي–بررسي نمرات
تك•  شـوراي توسـط ميلي دانشكده به لحاظ تركيب داورانبررسي صورت جلسه شوراي تحصيالت

 تحصيالت تكميلي دانشگاه
 دانشگاهتوسط تحصيالت تكميلي جامع آزمونبررسي تاريخ برگزاري•
 دانشگاه دانشگاه توسط تحصيالت تكميليثبت نمره آزمون در سامانه آموزش•
و يا عدم قبولي دانشجو توسط تحصيالت تكميلي• و دانشجو دانشگاه اعالم قبولي  به دانشكده
جااز ادامه تحصيل در صورت عدم موفقيت دانشجو اعالم محروميت• مع تا پايان نيمسال در آزمون

 چهارم تحصيلي

ازمان:ز  حداكثر يك ماه بعد
آزمون برگزاري  

 اعالم نمره آزمون جامع از طرف دانشكده به اداره تحصيالت تكميلي

 زمان:
 ماه نيمسال اول: هفته اول دي

هما تيرنيمسال دوم: هفته اول

ث

ج



و وظايف آنها به تفكيك:  ليست عوامل اجرايي درگير در برگزاري آزمون جامع

 مسئوليت در برگزاري آزمون جامع عنوان سازماني

 مدير تحصيالت تكميلي

براي(ارسالي از طرف معاون محترم آموزشي دانشكده)جومادگي دانشآپس از دريافت فرم اعالم-1
و بررسي پرونده دانشجو مجوز الزم براي شركت دانشجو را صادر نمايد .شركت در آزمون جامع

و معرفي نمايد.را نماينده تحصيالت تكميلي براي نظارت بر نحوه برگزاري آزمون جامع-2  تعيين
گ-3 و دريافت زارش نماينده تحصيالت تكميلي نسبت به اعالم نتيجه پس از پايان برگزاري آزمون

و دانشجو اقدام نمايد .آزمون جامع به دانشكده

 رئيس محترم دانشكده

ريتمسئول-1 محترم دانشكده مي باشد.ئيسبرگزاري آزمون جامع به عهده
ب محترم در زمان برگزاري آزمون جامع رئيس-2 رگزاري دانشكده ضمن هماهنگي با عوامل اجرايي بر

و شفاهي) نظارت مي كند (كتبي .مطلوب آزمون جامع
و نماينده تحصيالت تكميلي-3 با پايان يافتن هر مرحله از آزمون جامع با هماهنگي معاوت آموزشي

و به تاييد ممتحنين مي رساند .صورت جلسه هاي مربوطه را تنظيم
و اعالم-4  الت تكميلي دانشگاه قرار مي دهد.در اختيار تحصي به دانشجو نتايج آزمون را جهت بررسي

معاون محترم آموزشي

 دانشكده

به-1 و ارسال مدارك دانشجويان متقاضي قبل از برگزاري آزمون نسبت به معرفي، تكميل فرم
 تحصيالت تكميلي دانشگاه، جهت اخذ مجوز، اقدام نمايد.

ز به شركت در آزمون جامع با هماهنگي مدير گروه آموزشي نسبت به اطالع رساني به دانشجويان مجا-2
.اقدام نمايد

را-3 به تحصيالت تكميلي با هماهنگي مدير گروه آموزشي كار گروه طرح سئوال در گروه آموزشي
و دعوت از اساتيد مدعو اقدام نمايد دانشگاه و نسبت به هماهنگي جهت دريافت سئوال .معرفي

و خارج)-4 و تنظيم سواالت ( اساتيد داخل و نظارت بر پس از جمع آوري آزمون نسبت به تكثير
.برگزاري مناسب آزمون اقدام نمايد

و محترم نماينده توسط تنظيم صورت جلسه هاي آزموندر-5 نظارت رئيس تحصيالت تكميلي
.نمايد همكاريمحترم دانشكده

معاون محترم اداري مالي

 دانشكده

نشكده نسبت به هماهنگي الزم جهتقبل از برگزاري آزمون با هماهنگي معاون محترم آموزشي دا-1
و ذهاب اساتيد مدعو، تامين مكان مناسب جهت برگزاري آزمون، تكثير و تامين وسليه اياب دعوت
و دانشجويان شركت كننده در آزمون اقدام سواالت آزمون، تامين مقدمات پذيرايي از ممتحنين

 نمايد.
كن-2 نده در آزمون جامع بر اساس دستور العمل مقدمات الزم براي پرداخت حق الزحمه عوامل شركت

 هاي مصوب را فراهم نمايد.



 مدير محترم گروه آموزشي

و تعيين كار گروههاي طرح سوال،-1 مدير محترم گروه آموزشي مسئول هماهنگي اساتيد محترم گروه
و،دانشكده معاون محترم آموزشيبه معرفي اساتيد مدعو خارج هماهنگي جهت ارسال سواالت داخل

از دانشگاه براي معاونت محترم آموزشي دانشكده، هماهنگي جهت تامين مراقبين الزم براي جلسه
 آزمون كتبي، نظارت بر برگزاري مطلوب آزمون مي باشد.

مدير محترم گروه آموزشي نسبت به اطالع رساني به دانشجويان براي شركت در آزمون جامع، اعالم-2
و تعيين زمان بن  دي پاسخ به سواالت دروس در آزمون ( با هماهنگي زير گروهها)،دروس امتحاني

و تص نظارت بر تحويل برگه هاي پاسخ نامه به نماينده تحصيالت تكميلي حيح تعيين كار گروههاي
 برگه هاي پاسخ نامه اقدام نمايد.

تحصيالت محترم نماينده

 تكميلي

حضور دانشجويان داراي مجوز در جلسه آزموننماينده محترم تحصيالت تكميلي مسئول نظارت بر-1
و شفاهي مي باشد .كتبي

در-2 نماينده محترم تحصيالت تكميلي مسئول نظارت بر نحوه برگزاري آزمون كتبي، شامل برگزاري
و ... مي باشد.  زمان مقرر، توزيع مناسب برگه هاي آزمون

هر-3 او پس از اتمام زمان آزمون و همچنين پس از تصحيح راق امتحاني برگه هاي پاسخ نامه با درس
و بايگاني مي شود.  نظارت نماينده تحصيالت تكميلي جمع آوري

و تنظيم صورت نماينده تحصيالت تكميلي مسئول جمع بندي نمرات-4 دروس مختلف در آزمون كتبي
و شفاهي و معاون محترم آموزشي جلسه هاي آزمون كتبي مي در حضور مسئول محترم آزمون

 باشد.
و تنظيم صورت جلسه ها، مدارك مربوط به برگزاري-5 نماينده تحصيالت تكميلي پس از اتمام آزمون

آزمون را همراه با گزارش كتبي خود در مورد نحوه برگزاري آزمون به تحصيال تكميلي دانشگاه ارسال
 مي نمايد.

شف-6  اهي مي باشد.نماينده محترم تحصيالت تكميلي مسئول نظارت بر حسن اجراي جلسه آزمون

و استاد مشاور راهنما،استاد

و خارجي  اساتيد مدعو داخلي

و تاييد شوراي گروهو استاد مشاور استاد راهنما-1 و با هماهنگي به نسبت قبل از برگزاري آزمون
و تعيين دروس مورد نظر براي آزمون جامع، تعيين اساتيد و داخل طرح همچنين خارج از دانشگاه

 آزمون جامع اقدام مي نمايد.سوال براي
به-2 و تحويل برگه ها استاد راهنما همراه با ساير طراحان سئوال نسبت به تصحيح اوراق امتحاني

 تحصيالت تكميلي اقدام مي نمايند. محترم يندهانم

جزتوجه آنو ممتحنين: در صورتيكه معاون آموزشي يا هريك از عوامل اجرايي آزمون هـا در آزمـون هستند يا دانشـجوي

نماينده اي را جهت انجام وظايف محولـه بـا همـاهنگي رئـيس الزم است قبل از برگزاري آزمون جامع شركت كرده است

 محترم دانشكده معرفي نمايند.

ا... التوفيق و من

 دانشگاه مديريت تحصيالت تكميلي


