
  
  
  
  
  
  

 

 .الزم االجراست 92-93تصویب گردیده و از نیمسال اول سال تحصیلی برق شوراي دانشکده  5/4/92این شیوه نامه در جلسه مورخ 
 

ی و ن  د را ا  و ی  ه  ا  د

ق ی  ند ه  ا  د

 

 .می باشداردیبهشت ماه  در نیمسال دوم  آبان ماه و نیمسال اولدر تحصیلی آزمون جامع در هر سال زمان برگزاري  .1

 .   مرحله آموزشی مطابق با دستورالعمل اجرایی دوره دکتري است گذراندنشرط شرکت در آزمون جامع  .2

انتخاب استاد راهنما و تایید شوراي گروه به  تحصیالت تکمیلیدوره درس از دروس  سهدر حداقل به شیوه کتبی و زمون جامع آ .3

 .د بودتحصیالت تکمیلی دانشکده مجري آزمون خواه. برگزار می گردد

 .گروه آموزشی مربوطه به دانشجو اطالع داده می شودمدیر پس از تعیین و تایید دروس آزمون ، مراجع هر درس توسط  .4

هر طراح سوال  .به پیشنهاد گروه و تایید شوراي تحصیالت تکمیلی دانشکده در نظر گرفته می شوددو طراح سوال  درسبراي هر  .5

     زمون جامع تنها استاد راهنما در طراحی سوال آ: 21/8/93مصوب شوراي دانشکده مورخ .طرح نمایدمی تواند حداکثر در دو درس سوال 

 .می تواند طراح سوال یک درس باشد

 .تعیین یک طراح سوال با موافقت گروه منعی ندارد میسر نباشددو طراح سوال  تعییناگر در یک درس : تبصره

در هر گرایش تخصصی  یک کمیته سه نفره به پیشنهاد شوراي گروه و تایید شوراي آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده  .6

  . سواالت آزمون را بر عهده داردو نهایی نمودن مسوولیت انتخاب 

  )02/10/94مصوب شوراي دانشکده مورخ -جامع آزمونشرط قبولی در (باشد 16کمتر از  نبایدجامع  آزمونرات دانشجو در میانگین نم .7

شده  16کمتر از  اننمره آننمی شوند در آزمون جامع دوم فقط در دروسی که دانشجویانی که موفق به قبولی در آزمون جامع اول  .8

  .می باشد 7در هر صورت میانگین نمره و معدل دروس در هر دو آزمون مطابق بند  .می دهند آزمون باشد

  :گردش کار پیش از آزمون جامع .9
  سال سوم نیم آغاز: تحصیالت تکمیلی دانشکده بهاستاد راهنما، و گروه آموزشی  نظردرخواست دانشجو، ارسال 

  هفته پیش از آزمون 6: دانشگاه در خصوص شرایط عمومی و آموزشی دانشجوتحصیالت تکمیلی استعالم نظر 

 میلی دانشگاهپس از استعالم نظر تحصیالت تک: اعالم نظر و بررسی نهایی توسط شوراي دانشکده 

  هفته پیش از آزمون 5: مکاتبه مجري آزمون با مدیران گروه هاي آموزشی  
 هفته پیش از آزمون 2: گرداوري سواالت توسط مدیر گروه و تحویل سواالت نهایی به مجري آزمون  
 روز پیش از آزمون 2: تهیه دفترچه آزمون توسط مجري آزمون  

  :گردش کار پس از آزمون جامع .10
  روز پس از آزمون 2حداکثر : آزمون  پاسخ نامه هايآماده سازي  
  هفته پس از آزمون 2حداکثر : ان سوال و اعالم نمراتهاي آزمون توسط طراح پاسخ نامهتصحیح  
 نمراتهفته پس از اعالم  1: و نهایی نمودن نتایج آزمون رسیدگی به اعتراضات دانشجویان  
  تحصیالت تکمیلی دانشکده و دانشگاهارائه گزارش نهایی نتایج آزمون به  

ا  د م    

  شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دوره دکتري
 ویژه دانشکده مهندسی برق


