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 هدف:

هدف از ارائه اين رويه ساماندهي شیوه برگزاری آزمون جامع در دانشگاه صنعتي امیرکبیر است. آزمون جامع يکي از   

های آموزشي و آمادگي ارزشیابي توانمندیکه با هدف  باشداجزای ضروری و تعیین کننده در دوره دکتری تخصصي مي

 شود.دانشجو برای ورود به دوره پژوهشي برگزار مي

شود، الزم است نتیجه اين بخش پژوهشي دوره دکتری ميوارد دانشجو  ،با توجه به اينکه پس از برگزاری اين آزمون

بود، ارائه نمايد. از اينرو،  مورد نیاز خواهدهای دانشجو آنچنانکه در بخش پژوهشي آزمون تصوير روشني از دانش و مهارت

گیری از دانش کسب شده در درسها و موضوعاتي که فراگرفته است، عالوه بر بررسي توانايي دانشجو در استدالل و بهره

 گیرد.پژوهش نیز مورد بررسي دقیق قرار مي انجام توانايي او در

های و بر  اساس دستورالعمل متفاوت هایشیوه بههای مختلف دانشکدهدر  ن دانشگاه آزمون جامعايبه اينکه در  نظر

و تا آنجا که ممکن  ،شناسايي شدهاجرا  ی متعددِهانقاط اشتراک روش شود، در اين رويه سعي شدهبرگزار ميداخلي 

 ارائه گردد. ن سازی و اجرا در سطح دانشگاه بصورت يکساجهت پیادهفراگیر و در عین حال منعطف  نحوه اجرایاست 
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 مقدمه -1

تکمیلي و مصوبات شورای تحصیالت علوم، تحقیقات و فناورینامه ابالغي دوره دکتری وزارت آيیناين رويه بر اساس 

               با توجه به اينکه دانشگاه  جرا خواهد بود.از زمان ابالغ ابرای کلیه دانشجويان دوره دکتری و تهیه شده دانشگاه 

رئیسه دانشگاه قطعي و الزم باشد، لذا کلیه مقرّرات مصوب هیأتمورد تأيید وزارت ميامناء امیرکبیر دارای هیأتصنعتي

 االجرا است.

 تعاریف -2

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

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

 شود.امیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميدر اين رويه، دانشگاه صنعتيدانشگاه:  −

 تکمیلي دانشگاه است.شورا، شورای تحصیالتمنظور از  شورا: −

منظور شورای دانشکده است که مسائل مربوط به دانشجويان تحصیالت  شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده: −

 تکمیلي در آن مطرح و تصمیم گیری مي شود.

های دوره تحصیلي دکتری تخصصي، برابر ضوابط معین پذيرفته دانشجو فردی است که در يکي از رشته دانشجو: −

 باشد.شده، ثبت نام کرده، و مشغول به تحصیل مي

علمي دارای مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادياری است که استاد راهنما يکي از اعضای هیأت استاد راهنما: −

 دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد. مسئولیت راهنمايي

آزمون جامع آزمون تخصصي است که پس از گذراندن تعداد کافي از واحدهای دوره آموزشي، با هدف  آزمون جامع: −

 شود.های آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميارزشیابي توانمندی

جهت شرکت در دانشجو  که دروس با موضوع رساله دانشجو است طهای پژوهشي مرتبزمینه زمینه تخصصی: −

 شود و يکبار در گروه آموزشي تصويب شده است.اساس آن تعیین مي برآزمون جامع 

خود شامل يک يا چند درس باشد که از نظر علمي همراستا بوده و در  تواندهای علمي که ميبسته زمینه علمی: −

يکبار در گروه آموزشي مربوطه تصويب شده جهت شرکت در آزمون جامع گیرند. اين دروس يک شاخه قرار مي

 است.

تکمیلي اساس مصوبات شورای تحصیالت علمي که برتگروهي از اعضای هیأ :آزمون جامع کمیته برگزاری −

 جامع دانشجو را بعهده دارند.آزمون دانشکده مسئولیت ارزيابي 
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تکمیلي دانشکده ای تحصیالتبه انتخاب شور ، کهآزمون جامع اعضای کمیته برگزاری يکي از :ارزیابیرئیس کمیته  −

 را بعهده دارد. جلسهو تنظیم گزارش نهايي آزمون ولیت انجام مراحل مسئ

 

 شرایط درخواست صدور مجوز آزمون جامع -3

يک يا ترکیبي از  شود و معموالًآزمون جامع در انتهای دوره آموزشي و قبل از شروع دوره پژوهشي دانشجو برگزار مي

 کند:اهداف زير را دنبال مي

  های آموزشيدر دوره های علمي دانشجومیزان آموختهسنجش 

 های پژوهشي( برای ورود به ای( و پژوهشي )توان طراحي، اجرا و تحلیل پروژهارزيابي آمادگي علمي )دانش پايه

 بخش پژوهش دوره دکتری

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

 : آزمون جامع عبارتند از شرايط الزم برای شرکت در

  واحد درسي 12گذراندن حداقل 

  از واحدهای گذرانده شده 16کسب حداقل میانگین کل 

 (1 شماره کسب حد نصاب نمره زبان )مندرج در جدول 

 نمره زبان برای شرکت در آزمون جامعحدنصاب حداقل  -(1شماره) جدول

IELTS MSRT TOEFL (pbt) TOEFL (ibt) TOLIMO 

ESTA ** 

الملل دانشگاه  زمون مرکز زبان بینآ

 صنعتی امیرکبیر

5/5 60 520 70-69 520 5/5 

  **ESTA : باشد زماني صادر خواهد شد که نمره هر که معدل نمرات در چهار مهارت مي 5/5 الزم به ذکر است گواهي نمره 

 کمتر نباشد. 5 مهارت از

ترين زمان برای آزمون جامع نیمسال سوم تحصیل دانشجو است. دانشجو حداکثر تا پايان نیمسال مناسب(: 1)تبصره

 پنجم تحصیل مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده و نمره قبولي کسب نمايد.  
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رسي واحد د 12سازی و يا گذراندن اند، در صورت معادلسازی دروس نمودهدانشجوياني که اقدام به معادل(: 2)تبصره

تکمیلي دانشکده در نیمسال اول و يا دوم تحصیل خود نسبت به شرکت توانند براساس نظر استاد راهنما و تحصیالتمي

 در آزمون جامع اقدام نمايند.

 نحوه برگزاری آزمون جامع -4

 :شود ها برگزار ند به يکي از صور زير در دانشکدهتواآزمون جامع مي

 یکتب (الف

 ي(لیتکمالتیدروس تحص)سه درس  ايو د 

  يتخصص نهیسه زم ايدو  

  يعلم نهیسه زم ايدو  

 یشفاه (ب

  ي(لیتکمالتیدروس تحص)سه درس  ايدو 

 يتخصص نهیزم سدر دو يا سه 

  يعلم نهیسه درس زم ايدو  

 دو حالت الف و ب  بیترکپ( 

دانشکده درج  يلیتکمالتیتحص تيآزمون جامع خود را در سا یروش برگزار باشندميها موظف دانشکده :(1)تبصره

آزمون جامع خود را  یبرگزار وهیها شالزم است دانشکده نیهمچن .برسانند انيبه اطالع دانشجو يضقتنموده و به نحو م

 .اعالم نماينددانشگاه  يلیتکمالتیتحص مديريتبه بصورت رسمي 

 بيو سپس به تصو شده فيتعر يآموزش یهاالزم است در گروه هر دانشجو يو تخصص يعلم یهانهیزم (:2)تبصره

مواد آزمون جامع هر دانشجو  نییتوانند به هنگام تعياستادان راهنما م .شود دهیدانشکده رسان يلیتکمالتیتحص یشورا

  .نديمصوب انتخاب نما يتخصص اي يعلم یهانهیاز زم

 شرایط قبولی در آزمون جامع -5

 : است ريبه صورت ز يو آزمون جامع شفاه يآزمون جامع در دو حالت آزمون جامع کتب يابيارز
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 که در آزمون جامع قبول است  يصورت دانشجو در صورتنيدر ا .است يبه صورت کم يآزمون جامع کتب يابيارز

 20از  16 حداقل ،شده است حین تصحاممتحن سطکه تو يآزمون کتب هایبرگه از حاصله یهانمره نیانگیم

 .باشد

 به  پورتال آموزشيهت درج در میانگین نمرات مواد امتحاني آزمون جامع، جبا اعالم  کتبيآزمون جامع  جهینت

 .شوديدانشگاه منعکس م يلیتکمالتیتحص

 يلیتکمالتیبه تحص پورتال آموزشيجهت درج در  (مردود/قبول) يفیبه صورت ک يآزمون جامع شفاه يابيارز 

 .شوديآزمون در نظر گرفته م یبندجمع نن به عنوااممتحن تياساس نظر اکثر نيبر ا .شوديدانشگاه منعکس م

صورت ه د بتوانيم يآزمون شفاه ،باشد ي(و شفاه يکتب) يبیآزمون جامع به صورت ترک یبرگزار کهیدر صورت (:1)تبصره

 پورتال آموزشي جهت ثبت در  (مردود/قبول) يفیصورت کآزمون به دو  بیترک جهیدر هر صورت نت .ردیصورت گ يکم

 .شوديمنعکس م گاهدانش يلیتکمالتیدانشجو به تحص

دانشجو  ،در بار اول يدر صورت عدم قبول .تواند حداکثر دو بار در آزمون جامع شرکت کنديهر دانشجو م (:2)تبصره

دانشجو  ،پس از دو بار شرکت در آزمون جامع يدر صورت عدم قبول نمايد.بار دوم در آزمون جامع شرکت  یمجاز است برا

  .داشت واهدنخ یرا در دوره دکتر لیامکان ادامه تحص

 زمان برگزاری آزمون جامع -6

 دانشکده حداقل دو نوبت در سال يلیتکمالتیتحص یشورا بيبا تصو يلیسال تحصکيدر  يجامع کتب آزمون −

 گردد.ميبرگزار  )درصورت وجود متقاضي(

حداقل  یزمان برگزار ،نکهيمشروط بر ا شودبرگزار  يتواند در هر زمانيبر اساس نظر دانشکده م هيجامع شفا يابارزي −

 .ماه زودتر به اطالع دانشجو برسد کي

  .کنديم ءصاباال را اح یاز بندها يکي طيشرا ،آزمون نیر اساس نوع اولب  ي(و کتب يشفاه) يبیجامع ترک يابيارز −

الزم  ،باشدميمصوب دانشکده  یهااضافه بر زمان يآزمون جامع کتب یبرگزاربه  ليمات یادانشکده چنانچه (:1)تبصره

 .الزم را انجام دهد یهايرسانآزمون جامع اطالع یماه قبل از برگزار دو است

 یماه قبل از برگزار کي اواحد آزمون جامع را اخذ نموده و حداکثر ت نظر،دانشجو الزم است در ترم مورد  (:2)تبصره 

 يد.دانشکده اعالم نما يلیتکمالتیدرخواست خود را جهت شرکت در آزمون جامع به دفتر تحص ،جامع ارزيابي
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 مواد آزمون جامعتصویب  -7

 در  ديبا شنهادیپ نيا .شوديم شنهادیدانشجو پ یراهنما (ان)ن توسط استاداممتحن زیدروس آزمون جامع و ن

آزمون  یهادرس .شود بيدانشکده تصو يلیتکمالتیتحص یدر شورا زیمربوط به دانشجو و ن يگروه آموزش

گذرانده  یدکتر ايو ارشد يرا در دوره کارشناس دروس آن وانتخاب شوند که دانشج دروسي نیاز ب ديجامع با

 .باشد

 راهنما  (ان)توسط استاد ديمورد نظر با يعلم یهازمینه ،باشد يعلم زمینهچند  از موضوع آزمون جامع چنانچه

 التیتحص یشورا نیمربوط به دانشجو و همچن يتوسط گروه آموزش يستيبا يعلم زمینهو دروس هر  ،شنهادیپ

د که نانتخاب شو ييهادرس نیاز ب است الزم يعلم زمینهدروس مربوط به هر  .شود بيتصو انشکدهد يلیتکم

 .گذرانده باشد یدکتر ايو ارشد يدر دوره کارشناسرا  دروسآن  ودانشج

 توسط  يستيبا نهیهر زم یمورد نظر برا یمحتوا ،باشد يتخصص نهیکه موضوع آزمون جامع از چند زمیدر صورت

دانشکده  يلیتکمالتیتحص یشورا نیمربوط به دانشجو و همچن يگروه آموزشدر  و ،شنهادیراهنما پ (ان)استاد

 .شود بيتصو

 ،اخذ نیرا از ممتحن يعلم زمینه اي يتخصص نهیزم ايدانشکده الزم است سرفصل و مراجع مصوب هر درس  (:1)تبصره

 .دانشجو قرار دهد اریو قبل از آزمون در اخت

منظور از  .دانشجو باشد شيمرتبط با گرا ديبا ي(و کتب يشفاه) يبیترک اي ي(کتب اي يشفاه)جامع  يابيارز(: 2)تبصره

 یراهنما (ان)دانشجو توسط استاد یدوره دکتر دروس نظری بيتصواست که در زمان  يژوهشپ نهیدانشجو زم شيگرا

 .است دهیدانشکده رس يلیتکمالتیتحص یشورا بيدانشجو اعالم شده و به تصو

مواد  ،فرضشپی به طور ،ديبار دوم در آزمون شرکت نما یچنانچه دانشجو در آزمون جامع مردود شود و برا(: 3)تبصره

راهنما  (ان)استاد کهیدر صورت اين، با وجود .ن آزمون اول خواهند بودان آزمون همان مواد و ممتحنامتحنآزمون دوم و م

 یشورا زیمربوط به دانشجو و ن يدر گروه آموزش ديبا شنهادیپ نيا ،ن را داشته باشنداممتحن ايمواد آزمون  رییتغ شنهادیپ

 .شود بيو تصو يدانشکده بررس يلیتکمالتیتحص

 کمیته برگزاری آزمون جامع -8

اساس نوع  بر يابيارز تهیکم ءتعداد اعضا .شوديم لیدانشکده تشک يلیتکمالتیتحص ینظر شورا ريجامع ز يابيارز تهیکم

 : آزمون جامع  عبارتند از
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 یآزمون جامع کتب یبرا 

o نفر  2نباشد حداقل  تهیکه استاد راهنما عضو کمیدر صورت 

o نفر  3باشد حداقل  تهیکه استاد راهنما عضو کمیدر صورت 

 یآزمون شفاه یبرا 

o  حضور دارند تهیکم راز استاد راهنما د ریداور به غ 3حداقل. 

 

 یبیترک یهاآزمون یبرا 

o باشديم ،شوديدر نظر گرفته م فوق یبندها طيکه  يبر اساس آزمون اول تهیکم یتعداد اعضا. 

طرح زمینه تخصصي و يا  تنها در يک درس يا زمینه علميبصورت انفرادی يا مشترک، استادان راهنما  استاد/(: 1)تبصره

  نمائید.ميسئوال 

پس از  .گردديم ليتحو حیپاسخنامه هر دانشجو به طراحان سوال جهت تصح یهابرگه ي،در آزمون کتب(: 2)تبصره

دانشکده  يلیتکمالتیمعاون تحص اریدر اختجلسه تنظیم و  ارزيابيمربوطه توسط رئیس کمیته گزارش  آزمون، یبندجمع

 .ردیگيقرار م

 جلسهارزيابي توسط رئیس کمیته برگزاری  مربوطه گزارش ،آزمون یبنداز جمع سپ يشفاه یهادر آزمون(: 3)تبصره

 گیرد.قرار ميدانشکده  يلیتکمالتیمعاون تحصو در اختیار تنظیم 

دانشگاه مسئول  يلیتکمالتیتحص یشورا ندهيمانند نما ي(شفاه اي يکتب)در هر آزمون  يابيارز تهیکم سیرئ(: 4)تبصره

  .باشدمي AUT-FM-3319-01فرم شماره ارائه گزارش جلسه در قالب نتیجه آزمون و  یبندجمع

 .نوبت اول نباشند یاعضاتوانند همان يم ،کننده در نوبت دوم يابيارز میتمام ت (:5)تبصره

 اعالم نتیجه آزمون جامع -9

 نتايج آزمون جامع الزم است حداکثر تا يک ماه پس از برگزاری آزمون به اطالع دانشجويان برسد.

 زمان اجرای رویه-10

 خواهد بود. زمان ابالغ، الزم االجرااين رويه از 
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