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 7/1393/ 7   :تاريخ تصويب MA2-0 : شماره

 آزمون جامع دوره دكتري : موضوع

 1 هاتعداد پيوست
 

 

 .شودبرگزار ميامتحاني ماده سه يا چهار به صورت كتبي و در ) آبان ماه و ارديبهشت ماه(دوره دكترا هر سال در دو نوبت  جامعآزمون ـ 1

 تحصيالت تكميلي هر درس توسط گروه تعيين و به تصويب شورايو ضريب وزني ) تستي يا تشريحي(و نوع سواالت ، تعداد در هر گروه مواد امتحاني -2
 . شوندصورت مفهومي طرح ه كليه پرسش هاي آزمون جامع بالزم است . رسدمي دانشكده

 . گروه به اطالع دانشجويان رسانده شود توسطپس از تعيين و تصويب بايد  امتحاني طرح سوال در هر ماده  )مراجع(منابع  -3

 . باشدها ميبر عهده مديران گروه )اجامع دكتربرگه طرح سوال آزمون (فرم مربوطه  ها درسئوليت گردآوري سواالت و پاسخ آنم -4

 و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين دستورالعمل، كميته سه نفره آزمون جامع دكتراي هر گروه، انتخاب سواالت پيگيري امور  در براي همكاري با مدير گروه -5
ها در يك گروه، تشكيل در صورت تعدد گرايش. شودتشكيل ميگروه ديگر به انتخاب هيات علمي  عضو متشكل از مدير گروه و دو) كميته انتخاب سوال(

 . استمانع بالبا تركيب ذكر شده چند كميته انتخاب سوال 

تواند ميسوال طراح هر  وها در جلسه گروه تعيين طراحان سوال. ح در نظر گرفته شوددو طرابايد  حتي االمكانبراي طرح سوال در هر ماده امتحاني  -6
 .كندطرح  حداكثر در دو ماده امتحاني سوال

 .است 20جمع نمرات سواالت هر ماده درسي . شود و در برگه امتحان درجاز قبل تعيين بارم سواالت بايد  -7

 16ر آن دروس نمره كمتر از كه دكنند در آزمون جامع دوم فقط در آزمون دروسي شركت مي ،انددهدانشجوياني كه موفق به قبولي در آزمون جامع اول نش -8
 .اندگرفته

 :كار در هر نوبت برگزاري آزمون جامع به صورت زير خواهد بود گردش -9

 اقدامات قبل از آزمون): 1ـ9(
 هفته قبل از برگزاري آزمون 6: هامكاتبه آموزش با مديران گروه 
 هفته قبل از آزمون 2: آموزشها و تحويل سواالت منتخب به آوري سواالت توسط مديران گروهجمع 
  واالتس و دفترچهراحان سوال و تهيه كنترل نهايي سواالت تايپي توسط ط توسط آموزش،آماده سازي سواالت به صورت تايپ شده 

 روز پيش از آزمون 2: توسط آموزش

 اقدامات بعد از آزمون): 2ـ9(
 آزمونروز بعد از  2تا : سازي اوراق براي تصحيح توسط آموزشآماده 
 هفته بعد از آزمون 2تا : تصحيح اوراق توسط طراحان 
 روز پس از تصحيح اوراق 3: گيري توسط آموزشبندي و معدلجمع 
 گويي به سواالت مختلفرزيابي عملكرد دانشجويان در پاسخگزارش نتايج آزمون به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده و ا . 
  توسط آموزش ) رونوشت به استاد راهنماي اول و مدير گروه مربوطه(اعالم نتايج به صورت كتبي به داوطلبان 

 
 

 معاون آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده مكانيك: امضاء
 

 


