شیوهانهم آزمون جامع
مقدمه
1

2

تش اساس تثظشُ هادُ  ٍ 15هادُ  16آییيًاهِ دکتشی تخظظی هؤسسِ ،هظَب  1395/11/10شَسای ّیأت
سئیسِ ٍ ،تا ّذف کسة اعالع اص اششاف ٍ تسلظ داًشپژٍُ تش دسٍس اطلی دٍسُ ٍ اعویٌاى اص تَاًایی ٍی دس
تدضیِ ٍ تحلیل هسائل تا سٍیکشد ػلوی ٍ ّوچٌیي اسصیاتی تَاًوٌذیّای آهَصشی ٍ پژٍّشی داًشپژٍُ تشای آغاص
فؼالیت پژٍّشی دس تذٍیي سسالِ؛ 3شیًَُاهِ ریل تٌظین شذُ است.
کمیته برگساری آزمون جامع

ماده :1تِ هٌظَس اششاف ٍ ًظاست تش تشگضاسی اسصیاتی خاهغ ،دس ّش گشٍُ کویتِای تا ػٌَاى « کویتِ تشگضاسی
اسصیاتی خاهغ» تشکیل هیشَد .اػضای ایي کویتِ ػثاستٌذ اص:
الف ـ هذیش گشٍُ هشتَط؛
ب ـ سِ ػضَ ّیأت ػلوی تِ اًتخاب هذیش گشٍُ؛
ج -هذیش تحظیالت تکویلی.
تبصره :1هذیش گشٍُ هَظف است دس ًیوسال دٍم دٍسُ آهَصشی اػضای کویتِ سا هشخض کٌذ.
تبصره :2تِ تشخیض هذیش گشٍُ ،یک ًفش اص اػضای ّیأت ػلوی کویتِ هیتَاًذ خاسج اص گشٍُ یا هَسسِ تاشذ.
تبصره :3ایي کویتِ تا حضَس حذاقل چْاس ًفش سسویت هییاتذ ٍ تظویوات آى تا سأی حذاقل سِ ًفش هؼتثش است.
ماده :2وظايف و مسؤوليتهای کميته
الف ـ تشسسی ،تظَیة ٍ اػالم سِ هادُ آصهَى ٍ هٌاتغ آى تِ هذیشیت تحظیالت تکویلی دس ًیوسال سَم دٍسُ
تحظیلی؛
ب ـ تؼییي ششایظ آصهَى (کتاب تاص ،استفادُ اص کتة آهَصشی ،هاشیي حساب ،کاهپیَتش ٍ  )...؛
ج ـ تؼییي صهاى تشگضاسی آصهَى؛
دـ ـ تؼییي استاداى عشاح سؤال ٍ هظححاى.
تبصره :1دسطَست لضٍم تا تَافق کویتِ ،تغییش صهاى تشگضاسی آصهَى اهکاىپزیش است.
تبصره :2آصهَى خاهغ دس هَاد دسسی تؼییي شذُ دس تاصُ صهاًی حذاکثش  15سٍص تشگضاس هیشَد.
تبصرهً :3تایح آصهَى خاهغ قغؼی ٍ غیش قاتل اػتشاع تَدُ ٍ حذاکثش یک هاُ تؼذ اص تشگضاسی تِ اداسُ اهتحاًات
اسسال ٍ آى اداسُ هَظف است تا یک ّفتِ تؼذ ًتایح سا تِ داًشپژٍّاى اػالم کٌذ.
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 .1آییيًاهِ دکتشی  ،95تثظشُ هادُ ً :15حَُ اخشای اسصیاتی خاهغ کِ تِ هٌظَس اسصشیاتی تَاًوٌذیّای آهَصشی ٍ پژٍّشی داًشپژٍُ اًدام هیشَد،
عثق شیًَُاهِ هظَب هؤسسِ خَاّذ تَد.
ّ .2واى ،هادُ :16گزساًذى هَفقیتآهیض اسصیاتی خاهغ ششط الصم تشای ششٍع فؼالیتّای پژٍّشی دس دٍسُ دکتشی تخظظی است.
ّ .3واى ،هادُ :2اسصیاتی خاهغ ،آصهًَی تخظظی است کِ پس اص گزساًذى ٍاحذّای دٍسُ آهَصشی ،تا ّذف اسصشیاتی تَاًوٌذیّای آهَصشی ٍ
پژٍّشی داًشپژٍُ تشگضاس هیشَد.
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شرایط شرکت در آزمون جامع

ماده :3ششایظ ششکت دس آصهَى خاهغ ػثاستٌذ اص:
 -1کسة حذاقل ًوشُ  14تشای توام دسٍس دٍسُ آهَصشی ٍ تا هیاًگیي کل حذاقل 16؛
 -2تظَیة عشح ًاهِ سسالِ دکتشی دس گشٍُ ٍ شَسای ػلوی پایاىًاهِّا؛
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 -3کسة حذًظاب ًوشُ هَسد ًظش تشای دسس صتاى خاسخِ.
ماده :4آصهَى خاهغ حذاکثش چْاس هاُ تؼذ اص پایاى دٍسُ آهَصشی تشگضاس هیشَد.
تبصره :1داًشپژٍّاًی کِ دس آصهَى خاهغ ًوشُ قثَلی کسة ًکٌٌذ فقظ یک تاس دیگش هیتَاًٌذ دس آصهًَی کِ دٍ
هاُ تؼذ اص اػالم ًتایح تشگضاس هیشَد ششکت کٌٌذ.
تبصره :2داًشپژٍّاًی کِ ًوشُ قثَلی آصهَى خاهغ سا کسة ًکشدُاًذ هیتَاًٌذ تِ اختیاس خَد دس توام یا تؼذادی
اص هَاد آصهًَی ًَتت دٍم ششکت کٌٌذ ٍ ًوشُ آصهَى خاهغ دٍم هؼیاس است.
تبصره :3ػذم احشاص ششایظ ششکت دس آصهَى خاهغ تَسظ تشخی داًشپژٍّاى هاًغ تشگضاسی آصهَى ًویتاشذ.
تبصره :4دس آصهَى دٍم اص داًشپژٍّاًی کِ ًوشُ قثَلی سا دس آصهَى اٍل کسة ًکشدُاًذ ٍ یا اص داًش پژٍّاًی کِ غیثت
غیش هَخِ داشتِاًذ ّضیٌِ دسیافت هیشَد.
ضوابط اجرایی

ماده :5آصهَى خاهغ فقظ تِ طَست کتثی تشگضاس هیشَد.
ماده :6ششط قثَلی دس آصهَى خاهغ کسة حذاقل ًوشُ  16اص هیاًگیي کل هَاد آصهَى است.
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مادهّ :7ش تشگِ آصهَى تَسظ دٍ هظحح تظحیح هیشَد ٍ هیاًگیي دٍ ًوشُ تِ ػٌَاى ًوشُ آى هادُ دسسی لحاػ
هیشَد.
تبصره :1دس طَستی کِ اختالف ًوشُ دٍ هظحح تیش اص ً 5وشُ تاشذ  ،اص هظحح سَم استفادُ شذُ ٍ ًوشُ ًْایی،
هیاًگیي ًوشات سِ هظحح خَاّذ تَد.
تبصرهً :2وشُ آصهَى خاهغ تِ طَست یک دسس اص طفش تا تیست دس کاسًاهِ داًشپژٍُ ثثت هیشَد ٍ دس هؼذل
کل ًوشات تأثیش ًذاسد.
ماده :8هَاد اهتحاًی آصهَى خاهغ ٍ هٌاتغ آى تایذ حذاقل یک ًیوسال قثل اص تشگضاسی تَسظ تحظیالت تکویلی تِ
عَس کتثی تِ اعالع داًشپژٍّاى تشسذ.
ماده :9ایي شیًَُاهِ دس  9هادُ ٍ  12تثظشُ دس خلسِ 20هَسخ  1397/07/29تِ تظَیة شَسای ّیأت سئیسِ
هؤسسِ آهَصشی ٍ پژٍّشی اهام خویٌی(سُ)سسیذُ ٍ تشای سال تحظیلی  98-97تِ تؼذ الصم االخشا هیتاشذ.

شیوهنامه آزمون جامع
مصوب شورای هیأت رئیسه

جلسه 20
مورخ 1397/07/29

 .4آییيًاهِ دکتشی تخظظی ،95هادُ  « :14تشای ٍسٍد تِ هشحلِ اسصیاتی خاهغ ،کسة هیاًگیي کل حذاقل  16اص توام ٍاحذّای آهَصشی ٍ تظَیة
عشح تفظیلی دس گشٍُ ٍ شَسای ػلوی پایاىًاهِّا الضاهی است».
ّ .5واى
 .6آییيًاهِ دکتشی تخظظی ،95هادُ :15حذاقل ًوشُ قثَلی دس اسصیاتی خاهغ  16است؛ دس غیش ایي طَست ،داًشپژٍُ هداص است ،طشفاً یکثاس دیگش،
دس اسصیاتی خاهغ ششکت کٌذ ٍ آى سا تا هَفقیت تگزساًذ ٍاال پشًٍذُ داًشپژٍُ تشای تظوینگیشی دس خظَص اهکاى ششکت هدذد دس اسصیاتی خاهغ تِ
کویسیَى هَاسد خاص هؤسسِ اسخاع هیشَد.
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