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 جامع آزمون انهمشیوه
 

 مقدمه

شورای هیأت رئیسه،  51/55/5931مصوب  ،نامه دکتری تخصصی مؤسسهآیین 512 ماده و 515 تبصره مادهبر اساس 

لیل تجزیه و تحوی در اطمینان از توانایی  و پژوه بر دروس اصلی دورهدانشکسب اطالع از اشراف و تسلط و با هدف 

پژوه برای آغاز فعالیت پژوهشی های آموزشی و پژوهشی دانشارزیابی توانمندیو همچنین  مسائل با رویکرد علمی

 است.ه نامه ذیل تنظیم شدشیوه 9در تدوین رساله؛

 جامع آزمون کمیته برگزاری

رزیابی اکمیته برگزاری  »ای با عنوان کمیتهدر هر گروه  ،ارزیابی جامعبه منظور اشراف و نظارت بر برگزاری : 5ماده

  عبارتند از: کمیتهشود. اعضای این می تشکیل« جامع

 الف ـ مدیر گروه مربوط؛

 ب ـ سه عضو هیأت علمی به انتخاب مدیر گروه؛

 .مدیر تحصیالت  تکمیلی -ج

 را مشخص کند. کمیتهاعضای  دوره آموزشیمدیر گروه موظف است در نیمسال دوم : 5تبصره

 تواند خارج از گروه یا موسسه باشد. می کمیتهبه تشخیص مدیر گروه، یک نفر از اعضای هیأت علمی  :2تبصره

 .معتبر استیابد و تصمیمات آن با رأی حداقل سه نفر این کمیته با حضور حداقل چهار نفر رسمیت می :9تبصره

  کمیتههای : وظایف و مسؤولیت2ماده

 الف ـ بررسی، تصویب و اعالم سه ماده آزمون و منابع آن به مدیریت تحصیالت تکمیلی در نیمسال سوم دوره تحصیلی؛

 ؛تعیین شرایط آزمون )کتاب باز، استفاده از کتب آموزشی، ماشین حساب، کامپیوتر و ...( ـ  ب

 ـ تعیین زمان برگزاری آزمون؛  ج

  .د ـ تعیین استادان طراح سؤال و مصححان

 .پذیر استدرصورت لزوم با توافق کمیته، تغییر زمان برگزاری آزمون امکان :5تبصره

 .شودبرگزار می روز 51بازه زمانی حداکثر  در مواد درسی تعیین شده در آزمون جامع :2تبصره

بعد از برگزاری به اداره امتحانات یک ماه  حداکثرقطعی و غیر قابل اعتراض بوده و  آزمون جامعنتایج  :9تبصره

 اعالم کند. انپژوهرا به دانش نتایجارسال و آن اداره موظف است تا یک هفته بعد 

                                                           
 شود،می پژوه انجامدانش پژوهشی و آموزشی هایتوانمندی ارزشیابی منظور به که جامع ارزیابی اجرای نحوه :51ماده  تبصره، 31 نامه دکتریآیین .5

 .بود خواهد مؤسسه مصوب نامهشیوه طبق

 .است تخصصی دکتری دوره در پژوهشی هایفعالیت شروع برای الزم شرط جامع آمیز ارزیابیموفقیت گذراندن :51مادههمان، . 2

 پژوهشی و آموزشی هایتوانمندی ارزشیابی هدف با آموزشی، دوره واحدهای گذراندن از پس که است تخصصی آزمونیارزیابی جامع، : 2همان، ماده. 9

 .شودمی برگزار پژوهدانش
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 جامع آزمونشرایط شرکت در 

 :عبارتند از جامع آزمونشرایط شرکت در : 9ماده

 1؛51میانگین کل حداقل و با دوره آموزشی برای تمام دروس  51حداقل نمره  کسب -5

 1ها؛نامهدر گروه و شورای علمی پایانرساله دکتری  نامه تصویب طرح -2

 کسب حدنصاب نمره مورد نظر برای درس زبان خارجه. -9

 . شودمی برگزارپایان دوره آموزشی حداکثر چهار ماه بعد از  آزمون جامع :1ماده

ه دو ماه ک در آزمونیتوانند مییک بار دیگر  فقط نمره قبولی کسب نکنند آزمون جامعپژوهانی که در دانش :5صرهتب

 .شود شرکت کنندمی برگزاراز اعالم نتایج بعد 

از  تعدادیتوانند به اختیار خود در تمام یا می نداهرا کسب نکردجامع  آزمونپژوهانی که نمره قبولی دانش :2تبصره

 .دوم معیار است آزمون جامعنمره د و نمواد آزمونی نوبت دوم شرکت کن

 باشد.نمی آزمونپژوهان مانع برگزاری جامع توسط برخی دانش آزمون: عدم احراز شرایط شرکت در 9تبصره

دانش پژوهانی که غیبت  اند و یا ازپژوهانی که نمره قبولی را در آزمون اول کسب نکردهدر آزمون دوم از دانش :1تبصره

 .شوداند هزینه دریافت میغیر موجه داشته

 ضوابط اجرایی

 شود.می برگزارکتبی  به صورتجامع فقط  آزمون :1ماده

 1کل مواد آزمون است.از میانگین  51نمره  کسب حداقلجامع  آزمونشرط قبولی در  :1ماده

 لحاظ ماده درسیبه عنوان نمره آن شود و میانگین دو نمره توسط دو مصحح تصحیح می برگه آزمونهر  :7ماده

 شود.می

و اگر نمره سوم ، از مصحح سوم استفاده شده نمره باشد 1در صورتی که اختالف نمره دو مصحح بیش از  :5تبصره

در غیر اینصورت نمره نهایی، میانگین دقیقاً میانگین دو نمره قبلی باشد، نمره نهایی همان نمره مصحح خواهد بود، 

 7تر است خواهد بود.ای که به آن نزدیکنمره سوم و نمره

ل ک معدلو در  شودپژوه ثبت میجامع به صورت یک درس از صفر تا بیست در کارنامه دانش آزموننمره : 2تبصره

 تأثیر ندارد. نمرات

یک نیمسال قبل از برگزاری توسط تحصیالت تکمیلی به حداقل باید و منابع آن جامع  آزمونمواد امتحانی  :8ماده

 برسد. انپژوهطور کتبی به اطالع دانش

شورای هیأت رئیسه مؤسسه آموزشی در  12/11/5115 مورخ 57جلسهتبصره در  52ماده و  3در نامه شیوهاین  :3ماده

  باشد.الزم االجرا میو از تاریخ تصویب  رسیدتصویب به و بازبینی   )ره(و پژوهشی امام خمینی

                                                           
 طرح تصویب و آموزشی واحدهای تمام از 51 حداقل کل میانگین کسب جامع، ارزیابی مرحله به ورود برای : »51ماده ، 31نامه دکتری تخصصیآیین. 1

 «.است الزامی هانامهپایان علمی شورای و گروه در تفصیلی

 . همان1

در  دیگر، یکبار صرفاً است، پژوه مجازدانش صورت، این غیر در است؛ 51 جامع ارزیابی در قبولی نمره حداقل: 51ماده، 31نامه دکتری تخصصیآیین. 1

 به امعج ارزیابی در مجدد شرکت امکان خصوص در گیریتصمیم پژوه برایدانش پرونده واال بگذراند را با موفقیت آن و کند شرکت جامع ارزیابی

  .شودمی ارجاع مؤسسه موارد خاص کمیسیون

 شده است.اصالح به شرح مذکور شورای هیأت رئیسه  12/11/5115این تبصره در جلسه مورخ .  7


