
  دستور العمل اجرائی آزمون جامع دوره دکتری  
  19/12/1375 مورخ 336 مصوب نهائی جلسه 

  شورای عالی برنامه ریزی
  

  :مقدمه
  

 آیین نامه دوره دکتری مصوب دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی مورخ 14بر اساس ماده 
 دکتری را با موفقیت به پایان رسانیده باشد، باید در یک ، دانشجویی که دروس مرحله آموزشی دوره8/12/1372

به منظور افزایش کیفی و ایجاد هماهنگی بین . دی و شفاهی برگزار می شود شرکت کنآزمون جامع که به صورت کتب
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در انجام هر چه بهتر این آزمون، آیین نامه زیر تصویب و به دانشگاه ها و 

  .های مجری ابالغ می شود تا بر اساس آن عمل نماینددحوا
  :1ماده 

  :هدف از برگزاری آزمون جامع، عبارت است از
  کسب اطمینان از قابلیتهای علمی دانشجویان -1
 .توانایی برخورد اصولی با مسائل و داشتن روحیه علمی -2

 برخورداری از قوه ابتکار و قابلیتهای پژوهشی -3

  
  :2 ماده

 نفر به شرح زیر برگزار 5ا دانشکده و توسط هیئتی مرکب از نظر شورای تحصیالت تکمیلی گروه ی آزمون جامع زیر
  :می شود

  استاد راهنما -
 سال سابقه تدریس یا 3یاری یا استادیارپژوهشی با ت علمی، دارای حداقل مرتبه استادچهار نفر عضو هیا -

رای تحصیالت تکمیلی  گروه یا دانشکده و تحقیق در دوره های تحصیالت تکمیلی که دو نفر آنان توسط شو
به عنوان نمایندگان این دو نفر . دیگر توسط معاونین آموزشی و پژوهشی دانشگاه تعیین می شونددو نفر 

معاونین آموزشی و پژوهشی در هیئت برگزار کننده آزمون شرکت می نمایند و حتما باید حداقل استادیار 
 .و با درجه دکتری باشند

  
  :3ماده 

زمان برگزاری آزمون جامع دو بار در سال، بر اساس پیشنهاد شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده ترجیحا 
   . بهار و پاییز است

 
 
  



  
  :4ماده

 کمتر 15دانشجویانی که کلیه دروس مرحله آموزشی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگین کل نمرات آنها از 
  .امع که به صورت کتبی و شفاهی برگزار می شود شرکت نمایندنباشد، باید در آزمون ج

  :1تبصره 
دانشگاه ها می توانند آزمون زبان خارجی را در سطح تخصصی مربوط به رشته، قبل از امتحان جامع، در مرحله 

  .آموزشی انجام داده و نمره قبولی آن شرط شرکت دانشجو در امتحان جامع قرار دهند
  :2تبصره 

جامع که توسط دانشگاه برگزار می شود شرکت آزمون موظف است پس از اتمام مرحله آموزشی در اولین دانشجو 
کند و در صورت عدم آمادگی، درخواستی برای تمدید مهلت شرکت در آزمون با دالیل موجه و با تائید استاد 

 می تواند زمان شرکت دانشجو در شورای مذکور. راهنما به شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا دانشکده ارائه نماید
  .آزمون جامع را، حداکثر برای یک نیمسال به تعویق اندازد

   :5ماده 
 درس به صورت 4یالت تکمیلی حداقل در محتوای دروس رشته مربوط در سطح تحصآزمون جامع کتبی از 
  . روز متوالی انجام می شود2تشریحی و حداکثر در 

  :6ماده 
ای تحصیالت تکمیلی دانشکده به منظور ارزشیابی قابلیت های پژوهشی و آموزشی و آزمون شفاهی با نظر شور

  .توانایی دانشجو در انجام پژوهش مستقل بر گزار می شود
  :1تبصره 

آزمون شفاهی بر اساس اطالعات و توانایی علمی و در مورد موضوع رساله دکتری و یا حوزه عامتر رشته تخصصی 
  .دانشجو به عمل می آید

  :2صره تب
  .ترکیب هیات برگزار کننده آزمون شفاهی می تواند همان ترکیب آزمون کتبی باشد

  :7ماده 
 درصد نمره نهائی است و میانگین کل نمرات دانشجو در 30 و 70 کتبی و شفاهی به ترتیب  هایارزش آزمون

  . کمتر باشد15آزمون جامع نباید از 
  :1تبصره 

نها برای یک بار و در اولین زمان آزمون تلین آزمون جامع، آزمون مجدد در صورت عدم موفقیت دانشجو در او
  .بعدی انجام می پذیرد

گیری از اتالف وقت و یا رکودکار تحقیقاتی دانشجویان دوره دکتری، نتایج آزمون جامع باید به منظور پیش: 2تبصره 
ق دانشکده به دفتر حصیالت تکمیلی بعد از برگزاری آزمون کتبی، از طری) حداکثر یک ماه(ظرف مدت محدودی 

  .نماید و عدم قبولی دانشجو را اعالم دانشگاه ارسال و این دفتر نیز ظرف مدت یک هفته قبولی



  :8ماده 
 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید 19/12/75 مورخ 336 تبصره در جلسه 6 ماده و 8این دستور العمل در 

 لغو می شود و دانشگاه ها و ، بخشنامه ها و دستور العمل های مغایر با آنو با تصویب آن کلیه آیین نامه ها
  . اجرا کنندهای مجری موظف اند از این تاریخ به بعد این دستور العمل راواحد

   


