
  
  
  
  
  
  

 

 .الزم االجراست 92-93تصويب گرديده و از نيمسال اول سال تحصيلي برق شوراي دانشكده  5/4/92اين شيوه نامه در جلسه مورخ 
 

ی و ن  د را وا  ی  گاه   دا
ق ی د ده دا

 

 .مي باشدارديبهشت ماه  در نيمسال دوم  آبان ماه و نيمسال اولدر تحصيلي آزمون جامع در هر سال زمان برگزاري  .1

 .   مرحله آموزشي مطابق با دستورالعمل اجرايي دوره دكتري است گذراندنشرط شركت در آزمون جامع  .2

انتخاب استاد راهنما و تاييد شوراي گروه به  تحصيالت تكميليدوره درس از دروس  سهدر حداقل به شيوه كتبي و زمون جامع آ .3

 .د بودتحصيالت تكميلي دانشكده مجري آزمون خواه. برگزار مي گردد

 .گروه آموزشي مربوطه به دانشجو اطالع داده مي شودمدير پس از تعيين و تاييد دروس آزمون ، مراجع هر درس توسط  .4

هر طراح سوال  .به پيشنهاد گروه و تاييد شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده در نظر گرفته مي شوددو طراح سوال  درسبراي هر  .5

استاد راهنما در طراحي سوال ازمون جامع : 21/8/93مصوب شوراي دانشكده مورخ .طرح نمايدمي تواند حداكثر در دو درس سوال 

 .تنها مي تواند طراح سوال يك درس باشد

 .تعيين يك طراح سوال با موافقت گروه منعي ندارد ميسر نباشددو طراح سوال  تعييناگر در يك درس : تبصره

در هر گرايش تخصصي  يك كميته سه نفره به پيشنهاد شوراي گروه و تاييد شوراي آموزشي و تحصيالت تكميلي دانشكده  .6

  . سواالت آزمون را بر عهده داردو نهايي نمودن مسووليت انتخاب 

  .باشد مي 16و همزمان ميانگين باالتر از  در همه دروس آزمون 14داقل كسب نمره حشرط قبولي در آزمون جامع  .7

شده  16كمتر از  اننمره آندانشجوياني كه موفق به قبولي در آزمون جامع اول  نمي شوند در آزمون جامع دوم فقط در دروسي كه  .8

  .مي باشد 7در هر صورت ميانگين نمره و معدل دروس در هر دو آزمون مطابق بند  .مي دهند آزمون باشد

  :گردش كار پيش از آزمون جامع .9
  سال سوم نيم آغاز: تحصيالت تكميلي دانشكده بهاستاد راهنما، و گروه آموزشي  نظردرخواست دانشجو، ارسال 

  هفته پيش از آزمون 6: دانشگاه در خصوص شرايط عمومي و آموزشي دانشجوتحصيالت تكميلي استعالم نظر 

 ميلي دانشگاهپس از استعالم نظر تحصيالت تك: اعالم نظر و بررسي نهايي توسط شوراي دانشكده 

  هفته پيش از آزمون 5: مكاتبه مجري آزمون با مديران گروه هاي آموزشي  
 هفته پيش از آزمون 2: گرداوري سواالت توسط مدير گروه و تحويل سواالت نهايي به مجري آزمون  
 روز پيش از آزمون 2: تهيه دفترچه آزمون توسط مجري آزمون  

  :گردش كار پس از آزمون جامع .10
  روز پس از آزمون 2حداكثر : آزمون  پاسخ نامه هايآماده سازي  
  هفته پس از آزمون 2حداكثر : ان سوال و اعالم نمراتهاي آزمون توسط طراح پاسخ نامهتصحيح  
 نمراتهفته پس از اعالم  1: و نهايي نمودن نتايج آزمون رسيدگي به اعتراضات دانشجويان  
  تحصيالت تكميلي دانشكده و دانشگاهارائه گزارش نهايي نتايج آزمون به  

دا م    
  شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دكتري

 ويژه دانشكده مهندسي برق


