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نيک دوره دکتری دانشکده مهندسی مکا آموزشی آزمون جامع داخلی برگزاری  نامهشيوه

 4/2/98 شورای تحصيالت تکميلی دانشکده مورخ مصوب
 

 مقدمه 

 

ه لمی مرتبط بعهای آموزشی و پژوهشی دانشجو و توانمندی وی در تحليل و استنباط مسائل ارزیابی جامع به منظور ارزیابی قابليت

 و قبلی هایآزمون برگزاری جربياتت و دانشکده علمی هيات اعضای نظرات دریافت از پس حاضر نامهشيوه. پذیردمی انجام تریرساله دک

های دانشجو و تسهيل در روند تر توانمندیز نکات مطرح شده توسط دانشجویان دکتری، به منظور ارزیابی دقيقا گيریبهره همچنين

جرایی ا 1398 ی در شورای تحصيالت تکميلی دانشکده به تصویب رسيده و از آزمون جامع مهرماهورود دانشجو به مرحله پژوهش

 .گرددمی

صورت  "نامه آموزشی دوره تحصيلی دکترینامه اجرایی آیينشيوه" نامه مروری بر مواد مرتبط با آزمون جامع دردر بخش اول این شيوه

 .پذیرفته و در بخش دوم مواد مصوب شورای تحصيالت تکميلی دانشکده آمده است

 

 "یدکتر نامه آموزشی دوره تحصيلیننامه اجرايی آييشيوه"در مواد مرتبط با آزمون جامع 

 

. رديگیم مژوهشی انجاپيتهای آموزشی و پژوهشی دانشجو و برای استمرار فعاليتهای منظور ارزیابی قابل جامع به یابی. ارز19ماده 

ا عدم یوفقيت مارزیابی جامع دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی است و قبولی در آن منوط به موفقيت در هر دو بخش است. عدم 

 ت.منزله عدم موفقيت در ارزیابی جامع اس شرکت در هر نوبت در هر بخش به

 

 12اندن حداقل گذر (،1ل جدو). بخش آموز شی ارزیابی جامع، پس از ارائه مدرک قابل قبول زبان انگليسی مورد تأیيد دانشگاه 20اده م

ر تا پایان نيمسال از واحدهای اخذ شده دوره، حداکث 00/16واحد از واحدهای درسی دوره توسط دانشجو و کسب ميانگين کل حداقل 

 .شودیت تکميلی دانشکده برگزار ماليص و برنامه شورای تحصيچهارم تحصيلی، طبق تشخ

 
 پذيرش قطعی در دوره دکترا های زبان انگليسی مورد تاييد برای. حدنصاب الزم آزمون1جدول 

 IELTS TOLIMO MSRT TOEFL نام آزمون

(PBT) 
TOEFL 

(IBT) 
 60 500 50 520 5.5 حداقل نمره قبولی

 

 

راستای موضوع  ت تکميلی مرتبط با رشته دانشجو، با اولویت درالدرس تحصي 3ابی جامع در حداقل . بخش آموزشی ارزی21ماده 

 تبی و شفاهیکصورت  ه. این ارزیابی بدیآیت تکميلی دانشکده، به عمل ميالتحقيق، به پيشنهاد استاد راهنما و تصویب شورای تحص

 ود.شیبرگزار م

 

داقل حانگين کل یابی جامع، کسب نمره قبولی در هر ماده درسی آزمون جامع و کسب ميقبولی در بخش آموزشی ارز رط. ش22ماده 

برای بار دوم نيز  تواندیدانشجو م 23است. در صورت عدم موفقيت در ارزیابی آموزشی در اولين بار، به شرط رعایت مفاد ماده  00/16

 .در ارزیابی شرکت نماید

 

https://mech.iut.ac.ir/sites/mech.iut.ac.ir/files/uploads/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
https://mech.iut.ac.ir/sites/mech.iut.ac.ir/files/uploads/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A%20%D8%A2%D9%8A%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%8A%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.pdf
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ل تحصيلی مين نيمسادم احراز شرایط شرکت در بخش آموزشی ارزیابی جامع از دانشجو در پنج. در صورت عدم قبولی و یا ع23ماده  

 .گرددیو دانشجو از تحصيل محروم م دیآینام به عمل نمثبت

 

 داقل مرتبهحلمی دارای و حداقل سه داور از اعضای هيات ع (راهنما استادان) ارزیابی جامع آموزشی متشکل از استاد اتي. ه24ماده 

 .شکده استت تکميلی دانالت تکميلی به انتخاب شورای تحصييالسال سابقه تدریس یا تحقيق در مقطع تحص 3استادیاری با 

 
 

نامه برگزاری آزمون جامع دانشکده مهندسی مکانيک )مصوب شورای تحصيالت تکميلی دانشکده مورخ شيوه

4/2/1398:) 
شاره نامه مصوب دانشگاه، پيش شرط دانشکده جهت شرکت در آزمون جامع آموزشی عالوه بر موارد اآیين 18با توجه به ماده : 1ماده 

ک درس یا مشارکت در امور آموزشی دانشکده به صورت حل تمرین دو درس از دروس کارشناسی یا تدریس ی ،20شده در ماده 

ر امور شارکت دمدر موارد خاص عهده دار شدن مسئوليت آزمایشگاههای پژوهشی یا آزمایشگاه از دروس کارشناسی دانشکده است. 

 ساعت با تایيد شورای تحصيالت تکميلی قابل جایگزینی است.  60اجرایی دانشکده به مدت 

 

ن جامع به مورسی آز: شرکت در بخش کتبی آزمون جامع برای کليه دانشجویان متقاضی این آزمون الزامی است. انتخاب مواد د2ماده

 ست.انشکده پيشنهاد استاد راهنما از بين مواد درسی اعالم شده توسط گروه آموزشی با تایيد شورای تحصيالت تکميلی دا

 

نشکده، کميلی دات: درصورت گذراندن ماده درسی آزمون کتبی در دوران تحصيالت تکميلی دانشجو با نظر شورای تحصيالت 1تبصره 

خش کتبی در نظر بنمره آزمون کتبی در نمره نهایی  %60نمره درس و  %40ه صورت تأثير مثبت با ضریب نمره درس گذرانده شده ب

 .شودیمگرفته 

 

 معادل سازی درس گذرانده با ماده درسی آزمون جامع شورای تحصيالت تکميلی دانشکده است. مرجع :2تبصره 

 

خواست، در صورت تایيد با ارائه در تواندیمباشد، دانشجو  16التر از صورتی که نمره بخش کتبی آزمون جامع دانشجو با در :3ماده 

اظ تبی لحکميته داوری در بخش شفاهی آزمون جامع آن درس شرکت نکند. در این حالت نمره بخش شفاهی معادل نمره بخش ک

 .گرددیم

 

 آزمون جامع است. در مجموع دروس 16نمره  در هر ماده درسی و ميانگين 14قبولی در آزمون جامع کسب نمره قبولی  شرط :4ماده 

 .شودیمدر نظر گرفته  %40و ضریب بخش شفاهی  %60بخش کتبی  بیضر

 

ی به برگزاری آزمون باشد دانشجو در آن ماده درسی مردود است و لزوم 10: در صورتی که نمره بخش کتبی دانشجو کمتر از 1تبصره 

 شفاهی نيست.
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نشود،  3رایط ماده شباشد و دانشجو موفق به کسب  16باالتر از  نهایی یک ماده درسی در آزمون جامعصورتی که نمره  در :5ماده 

اده معایت مفاد رصورت  عليرغم مردودی در آزمون جامع اول، با درخواست دانشجو امکان انتقال نمره آن درس در آزمون جامع دوم )در

 آیين نامه دانشگاه( وجود دارد. 23
 

ع در فاصله زمانی روز پس از آزمون کتبی است. بخش شفاهی آزمون جام 5کده موظف به اعالم نمرات کتبی در فاصله : دانش6ماده 

 گردد. ماه از بخش کتبی برگزار مییک

 

 راهنما به أیيد استاددرخواست خود را به صورت مکتوب با ت تواندیم: در صورت اعتراض به نمره کتبی آزمون جامع، دانشجو 7ماده 

 ماده درسی ران آنتحصيالت تکميلی دانشکده ارائه نماید. در این حالت تحصيالت تکميلی دانشکده موظف به ارجاع موضوع به داو

 جهت بررسی مجدد است.

 

 ی مهر،هاماه م تا بيستم. زمان تقریبی برگزاری بخش کتبی آزمون پانزدهگرددیم: آزمون جامع در هر سال در سه نوبت برگزار 8ماده 

 بهمن و اردیبهشت است.

 

مانی یک فاصله ز : دانشجوی متقاضی شرکت در آزمون جامع هر نوبت موظف به ارائه فرم تقاضای شرکت در آزمون جامع در1تبصره 

 ماه قبل از زمان اشاره شده در این ماده به تحصيالت تکميلی دانشکده است.
 

 ردد.گمردودی دانشجو در آزمون تلقی می : عدم شرکت در هریک از موعدهای زمانی آزمون جامع به عنوان2تبصره 
 


