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 شیوه نامه برگزاری ارزیابی جامع

و به منظور ایجاد هماهنگی  1/3/1397به استناد مواد آیین نامه یکپارچه آموزشی دوره های تحصیلی مورخ  

 بهدر اجرای ارزیابی جامع دوره دکتری در گروههای آموزشی و دانشکده ها شیوه نامه اجرایی ارزیابی جامع 

 شرح زیر تدوین می گردد.

 اهداف 

های آموزشی و توانایی تجزیه و تحلیل مسائل تخصصی ارزیابی جامع با هدف کسب اطمینان از توانمندی

 گردد.دانشجویان دکتری برگزار می

 ارزیابی جامع دریافت مجوز

 دوره های تحصیلی یکپارچه آموزشیدانشجو در صورت دارا بودن شرایط مندرج در شیوه نامه، آیین نامه 

تقاضای آزمون جامع )فرم پیوست( را تکمیل نموده و پس از  فرم باید جهت دریافت مجوز ارزیابی جامع

 کلیه مراحل به معاونت آموزشی دانشکده تحویل نمایدتکمیل و تایید 

 زمان برگزاری ارزیابی جامع

ه زمان آن در نیمسال اول آبان ماه و در ارزیابی جامع در هر نیمسال تحصیلی فقط یکبار برگزاری می گردد ک

نیمسال دوم اردیبهشت ماه می باشد زمان دقیق برگزاری ارزیابی جامع توسط گروه آموزشی و با نظارت 

بایست در نیمسال اول تا انتهای آذرماه و در نیمسال دوم تا دانشکده تعیین شده و نتیجه نهایی آزمون می

 .یالت تکمیلی گزارش گرددانتهای خرداد ماه به مدیریت تحص

 از دو بخش آزمون کتبی و آزمون شفاهی تشکیل شده است. ارزیابی جامع 

 آزمون کتبی:
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عنوان درسی با پیشنهاد استاد راهنما و تأیید گروه آموزشی برگزار خواهد  5تا  3در بخش کتبی، آزمون از 

از دروس دوره دکتری باشد. گروه آموزشی موظف است اطالع رسانی کافی  ترجیحاشد عنوان های درسی 

 در مورد زمان، مکان و منابع آزمون جامع را به دانشجویان انجام دهد.

 باشد. 16بوده و میانگین کل نیز نباید کمتر از  14نمره کسب شده در هر عنوان درسی نباید کمتر از 

باشد و دانشجو در یک یا دو عنوان درسی نمره  16باالتر از  آزمون کتبی جامع در صورتی که میانگین کل

کسب کرده باشد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ امتحان می تواند در آزمون مجدد شرکت  14کمتر از 

صورت در  این را خواهد داشت و در غیر کند و در صورت کسب نمره قبولی اجازه ورود به آزمون شفاهی

 تحان جامع مردود تلقی می گردد و باید در نوبت بعدی آزمون جامع شرکت نماید.ام

 آزمون شفاهی:

کسب نمره قبولی در آزمون کتبی به شکلی که گفته شد شرط ورود به آزمون شفاهی است. در بخش شفاهی 

د راهنما و حداقل کمیته آزمون متشکل از استا آزمون دانشجو باید به سؤاالت علمی کمیته آزمون پاسخ دهد. 

 معاون آموزشی سه نفر عضو هیأت علمی از داخل یا خارج از دانشگاه با تصویب گروه آموزشی و تأیید

دانشکده است. هر یک از اعضای کمیته مصاحبه باید به صورت جداگانه به دانشجو نمره دهند. میانگین 

صورت دانشجو مردود می گردد و باید در  باشد در غیر این 16نمرات اعضای کمیته مصاحبه نباید کمتر از 

 نوبت بعدی آزمون جامع شرکت نماید.

 نمره نهایی آزمون جامع به صورت زیر محاسبه می گردد:

 نمره نهایی آزمون جامع=  4/0× + میانگین نمره آزمون شفاهی  6/0× میانگین نمره آزمون کتبی 

رم پیوست( تکمیل گردیده و از طریق معاونت بی جامع صورتجلسه ارزیابی جامع)فاپس از برگزاری ارزی

در صورت عدم کسب  آموزشی دانشکده جهت ثبت نمره به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال می گردد

 نمره قبولی نیز معاونت آموزشی باید نتیجه آزمون را به مدیریت تحصیالت تکمیلی ارسال نماید.


