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آموزشي در گذراندن دروس دوره ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي  رد . 7ماده 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  گروه ونظر شوراي  ارزيابي جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زير

نفر  4مركب از حداقل ارزيابی جامع  توسط كميتهبا نظارت نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه،  و 
  .شوديمبشرح زير برگزار 

 .ان) راهنمااستاداستاد( -1

  مشاور.استاد (استادان)  -2

و تصويب شوراي تحصيالت تكميلي  گروهپيشنهاد شوراي  هعلمي كه ب هيأتنفر عضو  3حداقل  -3
 . شونديمدانشكده برگزيده 

داراي حداقل مرتبه استادياري بقيه بايد داراي مرتبه دانشياري و  اعضاء كميته حداقل يك نفر از 
  95. ماقبل ) باشند 4با شرايط تدريس در دوره دكتري (ماده وهشي) ژ(آموزشي ، پ

گذراندن دروس دوره آموزشي در ز دانشجو موظف است پس اپژوهشي  –شيوه آموزشي ر د . 7ماده 
شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  گروه ونظر شوراي  ارزيابي جامع شركت نمايد. ارزيابي جامع زير

عضو  3مركب از حداقل ارزيابي جامع 		توسط كميتهبا نظارت نماينده تحصيالت تكميلي دانشگاه،  و 
  .شوديمبشرح زير برگزار  هيات علمي با مرتبه حداقل استادياري و شرايط تدريس دوره دكتري

 .ان) راهنمااستاد( استاد -1

و  گروهپيشنهاد شوراي  هكه بعالوه بر استاد (استادان) راهنما  علمي هيأتنفر عضو  2حداقل  -2
 به بعد 95. شونديمتصويب شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده برگزيده 

  دستورالعمل ارزيابي جامع

از تمام واحدهاي آموزشي دوره  16براي ورود به مرحلة ارزيابي جامع، كسب ميانگين كل حداقل  .1
  همه ورودي ها .د الزامي است.

% نمره نهايي را تشكيل 30 ميانگين نمرات آزمون شفاهي % و70آزمون كتبي ميانگين نمرات  .2
در غير  ) كمتر باشد.20(از  16و ميانگين كل نمرات دانشجو در ارزيابي جامع نبايد از  دهديم

كند و آن  تارزيابي جامع شرك تمام دروس اين صورت، دانشجو مجاز است صرفاً يكبار ديگر، در
پرونده دانشجو براي تصميم گيري ، و صورت عدم موفقيت در بار دوم، را با موفقيت بگذراند

 شود.ارجاع مي دانشگاهدرخصوص امكان شركت مجدد در ارزيابي جامع به كميسيون موارد خاص 
  همه ورودي ها
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و نمره تمامي دروس گذرانده  18در صورتي كه معدل كل دانشجو در دوره آموزشي حداقل  .2تبصره 
 توانديمبيشتر باشد، به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد گروه، آزمون كتبي امتحان جامع  16دانشجو از 

  95. ماقبل حذف گردد. معدل كل به عنوان نمره آزمون كتبي منظور خواهد شد

و تصويب گروه مربوط  درس به پيشنهاد استاد راهنما 3محتواي حداقل آزمون كتبي از سواالت  -3
  همه ورودي ها .گردديمتهيه سطح تحصيالت تكميلي ر د

موضوع كلي رساله نيز در زمينه بايد از محتواي دروس كتبي آزمون و آزمون شفاهي سواالت  -4
  95ما قبل  آزمون شفاهي بايد حد اكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد. دانشجو باشد.

 درس به پيشنهاد استاد راهنما و تصويب گروه مربوط 3محتواي حداقل آزمون شفاهي از سواالت -5
تواند با دروس آزمون كتبي متفاوت باشد. دروس آزمون دروس آزمون شفاهي مي .گردديمتهيه 

  به بعد 95 شفاهي بايد حداكثر تا يك ماه پس از آزمون كتبي برگزار گردد.
ارزيابي جامع حداكثر دو بار در سال به پيشنهاد گروه و پس از تصويب دانشكده به شورا اعالم  -6
  همه ورودي ها .گردديم

ته پس از برگزاري يك هف(كتبي و شفاهي) را حداكثر  موظف است نتيجه ارزيابي جامعگروه   -7
 گزارش نمايد.شگاه تكميلي دانتحصيالت و آموزشي  ، از طريق دانشكده به مديريت امتحان شفاهي
  همه ورودي ها

  :شوديممحروم  يدر موارد زير دانشجو از ادامه تحصيل در دوره دكتر .13ماده

  شود. 16آئين نامه) كمتر از  9(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 

  ارزيابي جامع.بار شركت در آزمون  عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دوب) 

  ج) عدم موفقيت در دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.

  .10ماده  2رساله دانشجو با رعايت تبصره غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د

  95ماقبل  ).12ماده  2 مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

  :شوديممحروم  يادامه تحصيل در دوره دكترموارد زير دانشجو از در  .14ماده 

 16آئين نامه) كمتر از  11ماده  2و  1(با رعايت تبصره درسي دانشجو  هاينمرهالف) ميانگين كل 
  شود.

بار شركت در آزمون ارزيابي جامع (با رعايت ماده  عدم كسب نمره قابل قبول پس از حداكثر دوب) 
  آئين نامه). 15
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  دفاع از پيشنهاد رساله حداكثر بعد از دو مرتبه.ج) عدم موفقيت در 

  ).10ماده  3با رعايت تبصره (رساله دانشجو غير قابل قبول ارزيابي شدن ) د

  ).12ماده  مدت مجاز تحصيل دانشجو ( با رعايت تبصرهبه پايان رسيدن ) ه

  به بعد 95 و) عدم ثبت نام در هر نيمسال بدون درخواست اخذ مرخصي در زمان مقرر.

  مقرر گرديد برگزاري امتحان جامع دكتري در بازه آبان و آذر در نيمسال اول و ارديبهشت و
به  94-95خرداد در نيمسال دوم انجام گيرد اين تاريخ براي دانشجويان ورودي سال تحصيلي

 23/4/94باشد.بعد الزم االجرا مي

 19/8/94لستان مي باشد. كارشناس دانشكده مسئول درج نمره آزمون جامع در سيستم گ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


