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 28/4/1400   تاریخ تصویب: MA2-0 شماره: 

 آزمون جامع دوره دکتری موضوع: 

 1 هاتعداد پیوست
 

 

 .شودبرگزار می «موضوع درسی» سهصورت کتبی و در دوره دکترا هر سال در دو نوبت )آبان ماه و اردیبهشت ماه( به  آزمون جامعـ 1

رسد. می دانشکده تحصیالت تکمیلی هر درس توسط گروه تعیین و به تصویب شورایو نوع سواالت )تستی یا تشریحی( و ضریب وزنی ، تعداد در هر گروه مواد امتحانی -2

 . شوندصورت مفهومی طرح ه کلیه پرسش های آزمون جامع ب الزم است 

از آزمون شرکت می کنند باید برای همه دانشجویان یک گروه در یک گرایش که در یک نوبت )موضوع درسی( : تعداد، عناوین و سواالت هر ماده امتحانی 1تبصره 

 یکسان باشد.

یک زمینه علمی یا موضوع تخصصی است که خود می تواند شامل چند درس مرتبط در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی  «موضوع درسی»: منظور از 2تبصره 

 باشد.

 گروه به اطالع دانشجویان رسانده شود.  توسطپس از تعیین و تصویب باید  امتحانی طرح سوال در هر ماده  منابع )مراجع( -3

 باشد. ها میبر عهده مدیران گروه ا(برگه طرح سوال آزمون جامع دکترفرم مربوطه ) ها درسئولیت گردآوری سواالت و پاسخ آنم -4

با  سه نفره آزمون جامع دکترای هر گروهحداقل و نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، کمیته ، انتخاب سواالت ور پیگیری ام در برای همکاری با مدیر گروه -5

صورت تعدد . در شودتشکیل میگروه دیگر به انتخاب هیات علمی  عضو متشکل از مدیر گروه و دو)کمیته انتخاب سوال(  یا باالتر حداقل یک نفر دارای مرتبه دانشیاری

 است. مانع بالبا ترکیب ذکر شده ها در یک گروه، تشکیل چند کمیته انتخاب سوال گرایش

تواند حداکثر در دو ماده میسوال طراح هر  وها در جلسه گروه تعیین ح در نظر گرفته شود. طراحان سوالدو طراباید  حتی االمکانبرای طرح سوال در هر ماده امتحانی  -6

 .کندطرح  امتحانی سوال

 .است 20. جمع نمرات سواالت هر ماده درسی شود و در برگه امتحان درجاز قبل تعیین بارم سواالت باید  -7

 باشد. 16در هر یک از مواد آزمون جامع الزامی است و عالوه بر آن میانگین همه نمرات دانشجو نباید کمتر از  14کسب حداقل نمره  -8

در  اند.گرفته 14 فقط دروسی را آزمون دهند که در آن دروس نمره کمتر از می توانند اند، در آزمون جامع دومدانشجویانی که موفق به قبولی در آزمون جامع اول نشده -9

 وم محاسبه خواهد شد.این صورت میانگین نمرات دانشجو با احتساب نمرات قبولی در آزمون اول و نمرات کسب شده در سایر دروس در آزمون د

 :گردش کار در هر نوبت برگزاری آزمون جامع به صورت زیر خواهد بود -10

 (: اقدامات قبل از آزمون1ـ9)

 هفته قبل از برگزاری آزمون  6ها: مکاتبه آموزش با مدیران گروه ✓

 آزمون هفته قبل از  2ها و تحویل سواالت منتخب به آموزش: آوری سواالت توسط مدیران گروهجمع ✓

  واالت س و دفترچهراحان سوال و تهیه کنترل نهایی سواالت تایپی توسط ط توسط آموزش،آماده سازی سواالت به صورت تایپ شده  ✓

 روز پیش از آزمون 2توسط آموزش: 

 (: اقدامات بعد از آزمون2ـ9)

 روز بعد از آزمون 2سازی اوراق برای تصحیح توسط آموزش: تا آماده ✓

 هفته بعد از آزمون  2تا تصحیح اوراق توسط طراحان:  ✓

 روز پس از تصحیح اوراق  3گیری توسط آموزش: بندی و معدلجمع ✓

 گویی به سواالت مختلف. رزیابی عملکرد دانشجویان در پاسخگزارش نتایج آزمون به شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده و ا ✓

 اعالم نتایج به صورت کتبی به داوطلبان )رونوشت به استاد راهنمای اول و مدیر گروه مربوطه( توسط آموزش   ✓
 
 

 امضاء: معاون آموزشي و تحصيالت تکميلي دانشکده مکانيک
 

 


