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 تحصیالت تکمیلی معاونت پژوهشی و
 

 

 نامه آزمون جامعشیوه

و پیشنهاد  AUT-PR-3319و بررسي رویه شماره ساماندهي شیوه برگزاری آزمون جامع در دانشگاه صنعتي امیرکبیر در راستای 

ار داده شده است، ها قرنامه کلي که در اختیار دانشکدههایي از شیوهگزینهمدیریت تحصیالت تکمیلي دانشگاه، مبني بر تعیین و ابالغ 

تصویب  ردمونامه این شیوه مطرح و شورای تحصیالت تکمیلي دانشکده  28/4/1400 تاریخهب 8/1400 یشمارهی در جلسهموضوع 

   قرار گرفت.

 های آموزشيباشد که با هدف ارزشیابي توانمندیمي آزمون جامع یکي از اجزای ضروری و تعیین کننده در دوره دکتری تخصصي 

شود.با توجه به اینکه پس از برگزاری این آزمون، دانشجو وارد بخش پژوهشي مي و آمادگي دانشجو برای ورود به دوره پژوهشي برگزار 

است نتیجه این آزمون تصویر روشني از دانش و مهارتهای دانشجو آنچنانکه در بخش پژوهشي مورد نیاز  الزمشود، مي دوره دکتری 

گیری از دانش کسب شده در درسها و موضوعاتي  ل و بهرهالوه بر بررسي توانایي دانشجو در استدالخواهد بود، ارائه نماید. از اینرو، ع

 گیرد.مي ش نیز مورد بررسي دقیق قرار که فراگرفته است، توانایي او در انجام پژوه

 

 مقدمه-1

دانشگاه تهیه  AUT-PR-3319ی رویه شمارهغي دوره دکتری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و النامه اباین رویه بر اساس آیین

توجه به اینکه دانشگاه اجرا خواهد بود. با قابل غ الاز زمان ابدانشکده مهندسي نساجي انشجویان دوره دکتری شده و برای کلیه د

جرا الا الزمرئیسه دانشگاه قطعي و  باشد، لذا کلیه مقرّرات مصوب هیأتمي امناء مورد تأیید وزارت  امیرکبیر دارای هیأت صنعتي

 است.

 تعاریف: -2

 وزارت: منظور از وزارت، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است. -

 مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری است.مؤسسه: منظور از مؤسسه، کلیه مؤسسات آموزشي  -

 شود.مي امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده  دانشگاه: در این رویه، دانشگاه صنعتي -

 انشگاه است.تکمیلي دتحصیالت شورا: منظور از شورا، شورای  -

ي در آن تکمیلتحصیالت تکمیلي دانشکده: منظور شورای دانشکده است که مسائل مربوط به دانشجویان تحصیالت شورای  -

 شود.مي مطرح و تصمیم گیری 

ای دوره تحصیلي دکتری تخصصي، برابر ضوابط معین پذیرفته شده، ثبت نام ه هدانشجو: دانشجو فردی است که در یکي از رشت -

 باشد.مي کرده، و مشغول به تحصیل 

دارای مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادیاری است که مسئولیت هیأت علمي استاد راهنما: استاد راهنما یکي از اعضای  -

 راهنمایي دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.
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ارزشیابي آزمون جامع: آزمون جامع آزمون تخصصي است که پس از گذراندن تعداد کافي از واحدهای دوره آموزشي، با هدف  -

 شود. های آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار مي توانمندی

ای پژوهشي مرتبط با موضوع رساله دانشجو است که دروس دانشجو جهت شرکت در آزمون جامع بر ه هزمینه تخصصي: زمین -

 شود و یکبار در گروه آموزشي تصویب شده است.مي اساس آن تعیین 

راستا بوده و در یک شاخه اند خود شامل یک یا چند درس باشد که از نظر علمي همتوای علمي که ميه هزمینه علمي: بست -

 گیرند. این دروس جهت شرکت در آزمون جامع یکبار در گروه آموزشي مربوطه تصویب شده است.مي قرار 

لیت دانشکده مسئوتکمیلي تحصیالت علمي که بر اساس مصوبات شورای  کمیته برگزاری آزمون جامع: گروهي از اعضای هیأت -

 ارزیابي آزمون جامع دانشجو را بعهده دارند.

 شرایط درخواست صدور مجوز آزمون جامع -3

یک یا ترکیبي از اهداف زیر را  الًشود و معمومي آزمون جامع در انتهای دوره آموزشي و قبل از شروع دوره پژوهشي دانشجو برگزار 

 کند:مي دنبال 

 ای آموزشيههدانشجو در دورای علمي ههسنجش میزان آموخت -

برای ورود به بخش پژوهش  (ای پژوهشيه هتوان طراحي، اجرا و تحلیل پروژ)پژوهشي (ایدانش پایه)ارزیابي آمادگي علمي  -

 دوره دکتری

 .برای دفاع از پیشنهاد رساله دکتری و شروع دوره پژوهشي دانشجو است الزمآمیز آزمون جامع شرط  گذراندن موفقیت -

 برای شرکت در آزمون جامع عبارتند از : الزمشرایط 

 واحد درسي 12 گذراندن حداقل -

 از واحدهای گذرانده شده 16 کسب حداقل میانگین کل -

 (1مندرج در جدول شماره)کسب حد نصاب نمره زبان  -
 1جدول
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مناسبترین زمان برای آزمون جامع نیمسال سوم تحصیل دانشجو است. دانشجو حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیل  (:1ه)تبصر

 .مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده و نمره قبولي کسب نماید

توانند مي حد درسي وا 12 و یا گذراندنمعادل سازی اند، در صورت  سازی دروس نموده دانشجویاني که اقدام به معادل :(2)تبصره

انشکده در نیمسال اول و یا دوم تحصیل خود نسبت به شرکت در آزمون جامع اقدام تکمیلي دتحصیالت براساس نظر استاد راهنما و 

 نمایند.

 

 نحوه برگزاری آزمون جامع -4

 زیر برگزار شود :صورت ترکیبي از آزمون شفاهي و کتبي است و بهآزمون جامع 

 آزمون کتبی -الف

 پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید گروهي بهتخصصبا زمینه رس د کی -

 گروهاعالم شده از سوی  انیهمه دانشجو یبرا مشترکي بصورت علم با زمینهدرس  یک -

 .معاف خواهد شد ياز آزمون کتب ،خود گذرانده باشد یمقطع دکترا لیواحد در طول تحص 1۸ یيچنانچه دانشجو(: 1تبصره)

الت تحصیای آموزشي تعریف شده و سپس به تصویب شورای ه هاست در گرو الزمای علمي و تخصصي هر دانشجو ه هزمین (:2)تبصره

ای علمي یا ه هتوانند به هنگام تعیین مواد آزمون جامع هر دانشجو از زمین ميدانشکده رسانیده شود. استادان راهنما  تکمیلي

 تخصصي مصوب انتخاب نمایند.

 آزمون شفاهی -ب

 شود.آزمون شفاهي بصورت مصاحبه از دو یا سه درس با زمینه علمي برگزار مي

 تواند در قالب مقاالت معتبر در زمینه علمي مورد نظر باشد.تبصره: موضوع آزمون شفاهي مي

 

 شرایط قبولی در آزمون جامع -5

 صورت زیر است :ارزیابي آزمون جامع در دو حالت آزمون جامع کتبي و آزمون جامع شفاهي به 

ارزیابي آزمون جامع کتبي به صورت کمي است. در اینصورت دانشجو در صورتي در آزمون جامع قبول است که میانگین  -

 .باشد 20 از 16 ای آزمون کتبي که توسط ممتحنان تصحیح شده است، حداقله های حاصله از برگه هنمر

تحصیالت م میانگین نمرات مواد امتحاني آزمون جامع، جهت درج در پورتال آموزشي به النتیجه آزمون جامع کتبي با اع -

 شود.مي انشگاه منعکس تکمیلي د

گاه دانشتحصیالت تکمیلي جهت درج در پورتال آموزشي به  (مردود/  قبول)ارزیابي آزمون جامع شفاهي به صورت کیفي -

 شود.مي آزمون در نظر گرفته جمع بندی عنوان  شود. بر این اساس نظر اکثریت ممتحنان بهمي منعکس 
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رت تواند به صومي آزمون شفاهي نتیجه باشد،  (کتبي و شفاهي)در صورتیکه برگزاری آزمون جامع به صورت ترکیبي  :(1)تبصره

جهت ثبت در پورتال آموزشي دانشجو به ( مردود /قبول). در هر صورت نتیجه ترکیب دو آزمون به صورت کیفيارائه شودکمي 

 شود.مي دانشگاه منعکس تحصیالت تکمیلي 

تواند حداکثر دو بار در آزمون جامع شرکت کند. در صورت عدم قبولي در بار اول، دانشجو مجاز است برای مي هر دانشجو  (2)تبصره

ل را در کت در آزمون جامع، دانشجو امکان ادامه تحصیبار دوم در آزمون جامع شرکت نماید. در صورت عدم قبولي پس از دو بار شر

 دوره دکتری نخواهد داشت.

 

 زمان برگزاری آزمون جامع-6

به شرح  (درصورت وجود متقاضي)نوبت در سال  سهتحصیالت تکمیلي آزمون جامع کتبي در یکسال تحصیلي با تصویب شورای 

 :گرددمي برگزار زیر 
 آزمون شفاهي :خرداد: هفته اول: آزمون کتبي؛ هفته سوم نوبت -

 آزمون شفاهي :: هفته اول: آزمون کتبي؛ هفته سومآبان نوبت -

 آزمون شفاهي :: هفته اول: آزمون کتبي؛ هفته سوماسفند نوبت -

ه ااست دو م الزمباشد، مي چنانچه دانشکدهای تمایل به برگزاری آزمون جامع کتبي اضافه بر زمانهای مصوب دانشکده  (:1) تبصره

 را انجام دهد. الزمهای  رسانيالع قبل از برگزاری آزمون جامع اط

است در ترم مورد نظر، واحد آزمون جامع را اخذ نموده و حداکثر تا یک ماه قبل از برگزاری ارزیابي جامع،  الزمدانشجو (: 2) تبصره

 م نماید.الدانشکده اع یالت تکمیليتحصدرخواست خود را جهت شرکت در آزمون جامع به دفتر 

 

 تصویب مواد آزمون جامع -7

شود. این پیشنهاد باید در گروه آموزشي مي راهنمای دانشجو پیشنهاد استاد)ان(دروس آزمون جامع و نیز ممتحنان توسط  -

انشکده تصویب شود. درسهای آزمون جامع باید از بین دروسي تکمیلي دتحصیالت مربوط به دانشجو و نیز در شورای 

 و یا دکتری گذرانده باشد. کارشناسي ارشد انتخاب شوند که دانشجو آن دروس را در دوره 

راهنما پیشنهاد، استاد)ان(ای علمي مورد نظر باید توسط ه هچنانچه موضوع آزمون جامع از چند زمینه علمي باشد، زمین -

ه تکمیلي دانشکدتحصیالت ه علمي بایستي توسط گروه آموزشي مربوط به دانشجو و همچنین شورای و دروس هر زمین

است از بین درسهایي انتخاب شوند که دانشجو آن دروس را در دوره  الزمتصویب شود. دروس مربوط به هر زمینه علمي 

  و یا دکتری گذرانده باشد. کارشناسي ارشد 
ع از چند زمینه تخصصي باشد، محتوای مورد نظر برای هر زمینه بایستي توسط در صورتیکه موضوع آزمون جام -

 انشکده تصویبتکمیلي دتحصیالت گروه آموزشي مربوط به دانشجو و همچنین شورای  راهنما پیشنهاد، و دراستاد)ان(

 شود.
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و قبل از آزمون  علمي را از ممتحنین اخذا زمینه است سرفصل و مراجع مصوب هر درس یا زمینه تخصصي ی الزمدانشکده  (:1)تبصره

 در اختیار دانشجو قرار دهد.

باید مرتبط با گرایش دانشجو باشد. منظور از گرایش دانشجو  (شفاهي و کتبي(یا ترکیبي  (شفاهي یا کتبي(ارزیابي جامع  (:2)تبصره

 م شده و به تصویبالراهنمای دانشجو اع)ان(استادزمینه پژوهشي است که در زمان تصویب دروس نظری دوره دکتری دانشجو توسط 

 انشکده رسیده است.تکمیلي دتحصیالت شورای 

فرض، مواد آزمون دوم  چنانچه دانشجو در آزمون جامع مردود شود و برای بار دوم در آزمون شرکت نماید، به طور پیش (:3)تبصره

راهنما پیشنهاد تغییر مواد استاد)ان(و ممتحنان آزمون همان مواد و ممتحنان آزمون اول خواهند بود. با وجود این، در صورتیکه 

نشکده اتکمیلي دتحصیالت آزمون یا ممتحنان را داشته باشند، این پیشنهاد باید در گروه آموزشي مربوط به دانشجو و نیز شورای 

 سي و تصویب شود.برر
 

 کمیته برگزاری آزمون جامع-8

شود. تعداد اعضاء کمیته ارزیابي بر اساس نوع آزمون مي انشکده تشکیل تکمیلي دتحصیالت کمیته ارزیابي جامع زیر نظر شورای 

 جامع عبارتند از :

 (تواند عضو کمیته باشد.نمياستاد راهنما ) نفر 2  حداقل، برای آزمون جامع کتبي -

 (.تواند عضو کمیته باشدنمياستاد راهنما نماینده تحصیالت تکمیلي دانشکده ) و نفر 2 حداقل آزمون شفاهي برای -

 ائید.نممي وال زمینه تخصصي طرح سراهنما بصورت انفرادی یا مشترک، تنها در یک درس یا زمینه علمي و یا  (ان)استاد(: 1) تبصره

جمع بندی گردد. پس از مي ای پاسخنامه هر دانشجو به طراحان سوال جهت تصحیح تحویل ه هدر آزمون کتبي، برگ(: 2) تبصره

 یرد.گمي انشکده قرار تکمیلي دتحصیالت آزمون، گزارش مربوطه توسط رئیس کمیته ارزیابي جلسه تنظیم و در اختیار معاون 

رئیس کمیته برگزاری ارزیابي جلسه تنظیم و در آزمون، گزارش مربوطه توسط جمع بندی در آزمونهای شفاهي پس از (: 3) تبصره

 گیرد.مي انشکده قرار تکمیلي دتحصیالت اختیار معاون 
 

مع بندی جانشگاه مسئول تکمیلي دتحصیالت مانند نماینده شورای  (کتبي یا شفاهي)رئیس کمیته ارزیابي در هر آزمون  (:4) تبصره

 باشد.مي AUT-FM-3319-01 شمارهنتیجه آزمون و ارائه گزارش جلسه در قالب فرم 
 

 توانند همان اعضای نوبت اول نباشند.مي تمام تیم ارزیابي کننده در نوبت دوم،  (:5) تبصره

 

 م نتیجه آزمون جامعالاع-9

 دانشجویان برسد. اطالعاست حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری آزمون به  الزمنتایج آزمون جامع 
 

 زمان اجرای رویه-10

 جرا خواهد بود.الا الزمغ، الرویه از زمان اباین 
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