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هدف:
هدف از ارائه اين رويه ساماندهي شیوه برگزاری آزمون جامع در دانشگاه صنعتي امیرکبیر است .آزمون جامع يکي از
اجزای ضروری و تعیین کننده در دوره دکتری تخصصي ميباشد که با هدف ارزشیابي توانمندیهای آموزشي و آمادگي
دانشجو برای ورود به دوره پژوهشي برگزار ميشود.
با توجه به اينکه پس از برگزاری اين آزمون ،دانشجو وارد بخش پژوهشي دوره دکتری ميشود ،الزم است نتیجه اين
آزمون تصوير روشني از دانش و مهارتهای دانشجو آنچنانکه در بخش پژوهشي مورد نیاز خواهد بود ،ارائه نمايد .از اينرو،
عالوه بر بررسي توانايي دانشجو در استدالل و بهرهگیری از دانش کسب شده در درسها و موضوعاتي که فراگرفته است،
توانايي او در انجام پژوهش نیز مورد بررسي دقیق قرار ميگیرد.
نظر به اينکه در اين دانشگاه آزمون جامع در دانشکدههای مختلف به شیوههای متفاوت و بر اساس دستورالعملهای
داخلي برگزار ميشود ،در اين رويه سعي شده نقاط اشتراک روشهای متعددِ اجرا شناسايي شده ،و تا آنجا که ممکن
است نحوه اجرای فراگیر و در عین حال منعطف جهت پیادهسازی و اجرا در سطح دانشگاه بصورت يکسان ارائه گردد.
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 -1مقدمه
اين رويه بر اساس آيیننامه ابالغي دوره دکتری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و مصوبات شورای تحصیالتتکمیلي
دانشگاه تهیه شده و برای کلیه دانشجويان دوره دکتری از زمان ابالغ اجرا خواهد بود .با توجه به اينکه دانشگاه
صنعتيامیرکبیر دارای هیأتامناء مورد تأيید وزارت ميباشد ،لذا کلیه مقرّرات مصوب هیأترئیسه دانشگاه قطعي و الزم
االجرا است.

 -2تعاریف
−

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

−

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

−

دانشگاه :در اين رويه ،دانشگاه صنعتيامیرکبیر به اختصار دانشگاه نامیده ميشود.

−

شورا :منظور از شورا ،شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه است.

−

شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده :منظور شورای دانشکده است که مسائل مربوط به دانشجويان تحصیالت
تکمیلي در آن مطرح و تصمیم گیری مي شود.

−

دانشجو :دانشجو فردی است که در يکي از رشتههای دوره تحصیلي دکتری تخصصي ،برابر ضوابط معین پذيرفته
شده ،ثبت نام کرده ،و مشغول به تحصیل ميباشد.

−

استاد راهنما :استاد راهنما يکي از اعضای هیأتعلمي دارای مدرک تخصصي با حداقل مرتبه استادياری است که
مسئولیت راهنمايي دانشجو را در طول دوره دکتری به عهده دارد.

−

آزمون جامع :آزمون جامع آزمون تخصصي است که پس از گذراندن تعداد کافي از واحدهای دوره آموزشي ،با هدف
ارزشیابي توانمندیهای آموزشي و پژوهشي دانشجو برگزار ميشود.

−

زمینه تخصصی :زمینههای پژوهشي مرتبط با موضوع رساله دانشجو است که دروس دانشجو جهت شرکت در
آزمون جامع بر اساس آن تعیین ميشود و يکبار در گروه آموزشي تصويب شده است.

−

زمینه علمی :بستههای علمي که ميتواند خود شامل يک يا چند درس باشد که از نظر علمي همراستا بوده و در
يک شاخه قرار ميگیرند .اين دروس جهت شرکت در آزمون جامع يکبار در گروه آموزشي مربوطه تصويب شده
است.

−

کمیته برگزاری آزمون جامع :گروهي از اعضای هیأتعلمي که بر اساس مصوبات شورای تحصیالتتکمیلي
دانشکده مسئولیت ارزيابي آزمون جامع دانشجو را بعهده دارند.
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−

رئیس کمیته ارزیابی :يکي از اعضای کمیته برگزاری آزمون جامع ،که به انتخاب شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده
مسئولیت انجام مراحل آزمون و تنظیم گزارش نهايي جلسه را بعهده دارد.

 -3شرایط درخواست صدور مجوز آزمون جامع
آزمون جامع در انتهای دوره آموزشي و قبل از شروع دوره پژوهشي دانشجو برگزار ميشود و معموالً يک يا ترکیبي از
اهداف زير را دنبال ميکند:
 سنجش میزان آموختههای علمي دانشجو در دورههای آموزشي
 ارزيابي آمادگي علمي (دانش پايهای) و پژوهشي (توان طراحي ،اجرا و تحلیل پروژههای پژوهشي) برای ورود به
بخش پژوهش دوره دکتری
گذراندن موفقیتآمیز آزمون جامع شرط الزم برای دفاع از پیشنهاد رساله دکتری و شروع دوره پژوهشي دانشجو است.
شرايط الزم برای شرکت در آزمون جامع عبارتند از :
 گذراندن حداقل  12واحد درسي
 کسب حداقل میانگین کل  16از واحدهای گذرانده شده
 کسب حد نصاب نمره زبان (مندرج در جدول شماره )1
جدول شماره( -)1حداقل حدنصاب نمره زبان برای شرکت در آزمون جامع
** ESTA
IELTS

MSRT

)TOEFL (pbt

)TOEFL (ibt

TOLIMO

5/5

60

520

69-70

520

آزمون مرکز زبان بینالملل دانشگاه
صنعتی امیرکبیر

5/5

**  : ESTAالزم به ذکر است گواهي نمره  5/5که معدل نمرات در چهار مهارت ميباشد زماني صادر خواهد شد که نمره هر
مهارت از  5کمتر نباشد.

تبصره( :)1مناسب ترين زمان برای آزمون جامع نیمسال سوم تحصیل دانشجو است .دانشجو حداکثر تا پايان نیمسال
پنجم تحصیل مجاز است در آزمون جامع شرکت کرده و نمره قبولي کسب نمايد.
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تبصره( :)2دانشجوياني که اقدام به معادلسازی دروس نمودهاند ،در صورت معادلسازی و يا گذراندن  12واحد درسي
ميتوانند براساس نظر استاد راهنما و تحصیالتتکمیلي دانشکده در نیمسال اول و يا دوم تحصیل خود نسبت به شرکت
در آزمون جامع اقدام نمايند.

 -4نحوه برگزاری آزمون جامع
آزمون جامع ميتواند به يکي از صور زير در دانشکدهها برگزار شود :
الف) کتبی
 دو يا سه درس (دروس تحصیالتتکمیلي)
 دو يا سه زمینه تخصصي
 دو يا سه زمینه علمي
ب) شفاهی
 دو يا سه درس (دروس تحصیالتتکمیلي)
 دو يا سه درس زمینه تخصصي
 دو يا سه درس زمینه علمي
پ) ترکیب دو حالت الف و ب
تبصره( :)1دانشکدهها موظف ميباشند روش برگزاری آزمون جامع خود را در سايت تحصیالتتکمیلي دانشکده درج
نموده و به نحو مقتضي به اطالع دانشجويان برسانند .همچنین الزم است دانشکدهها شیوه برگزاری آزمون جامع خود را
بصورت رسمي به مديريت تحصیالتتکمیلي دانشگاه اعالم نمايند.
تبصره( :)2زمینههای علمي و تخصصي هر دانشجو الزم است در گروههای آموزشي تعريف شده و سپس به تصويب
شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده رسانیده شود .استادان راهنما ميتوانند به هنگام تعیین مواد آزمون جامع هر دانشجو
از زمینههای علمي يا تخصصي مصوب انتخاب نمايند.

 -5شرایط قبولی در آزمون جامع
ارزيابي آزمون جامع در دو حالت آزمون جامع کتبي و آزمون جامع شفاهي به صورت زير است :
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 ارزيابي آزمون جامع کتبي به صورت کمي است .در اينصورت دانشجو در صورتي در آزمون جامع قبول است که
میانگین نمرههای حاصله از برگههای آزمون کتبي که توسط ممتحنان تصحیح شده است ،حداقل  16از 20
باشد.
 نتیجه آزمون جامع کتبي با اعالم میانگین نمرات مواد امتحاني آزمون جامع ،جهت درج در پورتال آموزشي به
تحصیالتتکمیلي دانشگاه منعکس ميشود.
 ارزيابي آزمون جامع شفاهي به صورت کیفي (قبول/مردود) جهت درج در پورتال آموزشي به تحصیالتتکمیلي
دانشگاه منعکس ميشود .بر اين اساس نظر اکثريت ممتحنان به عنوان جمعبندی آزمون در نظر گرفته ميشود.
تبصره( :)1در صورتیکه برگزاری آزمون جامع به صورت ترکیبي (کتبي و شفاهي) باشد ،آزمون شفاهي ميتواند به صورت
کمي صورت گیرد .در هر صورت نتیجه ترکیب دو آزمون به صورت کیفي (قبول/مردود) جهت ثبت در پورتال آموزشي
دانشجو به تحصیالتتکمیلي دانشگاه منعکس ميشود.
تبصره( :)2هر دانشجو ميتواند حداکثر دو بار در آزمون جامع شرکت کند .در صورت عدم قبولي در بار اول ،دانشجو
مجاز است برای بار دوم در آزمون جامع شرکت نمايد .در صورت عدم قبولي پس از دو بار شرکت در آزمون جامع ،دانشجو
امکان ادامه تحصیل را در دوره دکتری نخواهد داشت.

 -6زمان برگزاری آزمون جامع
−

آزمون جامع کتبي در يکسال تحصیلي با تصويب شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده حداقل دو نوبت در سال
(درصورت وجود متقاضي) برگزار ميگردد.

−

ارزيابي جامع شفاهي بر اساس نظر دانشکده ميتواند در هر زماني برگزار شود مشروط بر اينکه ،زمان برگزاری حداقل
يک ماه زودتر به اطالع دانشجو برسد.

−

ارزيابي جامع ترکیبي (شفاهي و کتبي) بر اساس نوع اولین آزمون ،شرايط يکي از بندهای باال را احصاء ميکند.

تبصره( :)1چنانچه دانشکدهای تمايل به برگزاری آزمون جامع کتبي اضافه بر زمانهای مصوب دانشکده ميباشد ،الزم
است دو ماه قبل از برگزاری آزمون جامع اطالعرسانيهای الزم را انجام دهد.
تبصره( :)2دانشجو الزم است در ترم مورد نظر ،واحد آزمون جامع را اخذ نموده و حداکثر تا يک ماه قبل از برگزاری
ارزيابي جامع ،درخواست خود را جهت شرکت در آزمون جامع به دفتر تحصیالتتکمیلي دانشکده اعالم نمايد.
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 -7تصویب مواد آزمون جامع
 دروس آزمون جامع و نیز ممتحنان توسط استاد(ان) راهنمای دانشجو پیشنهاد ميشود .اين پیشنهاد بايد در
گروه آموزشي مربوط به دانشجو و نیز در شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده تصويب شود .درسهای آزمون
جامع بايد از بین دروسي انتخاب شوند که دانشجو آن دروس را در دوره کارشناسيارشد و يا دکتری گذرانده
باشد.
 چنانچه موضوع آزمون جامع از چند زمینه علمي باشد ،زمینههای علمي مورد نظر بايد توسط استاد(ان) راهنما
پیشنهاد ،و دروس هر زمینه علمي بايستي توسط گروه آموزشي مربوط به دانشجو و همچنین شورای تحصیالت
تکمیلي دانشکده تصويب شود .دروس مربوط به هر زمینه علمي الزم است از بین درسهايي انتخاب شوند که
دانشجو آن دروس را در دوره کارشناسيارشد و يا دکتری گذرانده باشد.
 در صورتیکه موضوع آزمون جامع از چند زمینه تخصصي باشد ،محتوای مورد نظر برای هر زمینه بايستي توسط
استاد(ان) راهنما پیشنهاد ،و در گروه آموزشي مربوط به دانشجو و همچنین شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده
تصويب شود.
تبصره( :)1دانشکده الزم است سرفصل و مراجع مصوب هر درس يا زمینه تخصصي يا زمینه علمي را از ممتحنین اخذ،
و قبل از آزمون در اختیار دانشجو قرار دهد.
تبصره( :)2ارزيابي جامع (شفاهي يا کتبي) يا ترکیبي (شفاهي و کتبي) بايد مرتبط با گرايش دانشجو باشد .منظور از
گرايش دانشجو زمینه پژوهشي است که در زمان تصويب دروس نظری دوره دکتری دانشجو توسط استاد(ان) راهنمای
دانشجو اعالم شده و به تصويب شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده رسیده است.
تبصره( :)3چنانچه دانشجو در آزمون جامع مردود شود و برای بار دوم در آزمون شرکت نمايد ،به طور پیشفرض ،مواد
آزمون دوم و ممتحنان آزمون همان مواد و ممتحنان آزمون اول خواهند بود .با وجود اين ،در صورتیکه استاد(ان) راهنما
پیشنهاد تغییر مواد آزمون يا ممتحنان را داشته باشند ،اين پیشنهاد بايد در گروه آموزشي مربوط به دانشجو و نیز شورای
تحصیالتتکمیلي دانشکده بررسي و تصويب شود.

 -8کمیته برگزاری آزمون جامع
کمیته ارزيابي جامع زير نظر شورای تحصیالتتکمیلي دانشکده تشکیل ميشود .تعداد اعضاء کمیته ارزيابي بر اساس نوع
آزمون جامع عبارتند از :
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 برای آزمون جامع کتبی
 oدر صورتیکه استاد راهنما عضو کمیته نباشد حداقل  2نفر
 oدر صورتیکه استاد راهنما عضو کمیته باشد حداقل  3نفر
 برای آزمون شفاهی
 oحداقل  3داور به غیر از استاد راهنما در کمیته حضور دارند.
 برای آزمونهای ترکیبی
 oتعداد اعضای کمیته بر اساس آزمون اولي که طي بندهای فوق در نظر گرفته ميشود ،ميباشد.
تبصره( :)1استاد /استادان راهنما بصورت انفرادی يا مشترک ،تنها در يک درس يا زمینه علمي و يا زمینه تخصصي طرح
سئوال مينمائید.
تبصره( :)2در آزمون کتبي ،برگههای پاسخنامه هر دانشجو به طراحان سوال جهت تصحیح تحويل ميگردد .پس از
جمعبندی آزمون ،گزارش مربوطه توسط رئیس کمیته ارزيابي جلسه تنظیم و در اختیار معاون تحصیالتتکمیلي دانشکده
قرار ميگیرد.
تبصره( :)3در آزمونهای شفاهي پس از جمعبندی آزمون ،گزارش مربوطه توسط رئیس کمیته برگزاری ارزيابي جلسه
تنظیم و در اختیار معاون تحصیالتتکمیلي دانشکده قرار ميگیرد.
تبصره( :)4رئیس کمیته ارزيابي در هر آزمون (کتبي يا شفاهي) مانند نماينده شورای تحصیالتتکمیلي دانشگاه مسئول
جمعبندی نتیجه آزمون و ارائه گزارش جلسه در قالب فرم شماره  AUT-FM-3319-01ميباشد.
تبصره( :)5تمام تیم ارزيابي کننده در نوبت دوم ،ميتوانند همان اعضای نوبت اول نباشند.

 -9اعالم نتیجه آزمون جامع
نتايج آزمون جامع الزم است حداکثر تا يک ماه پس از برگزاری آزمون به اطالع دانشجويان برسد.

-10زمان اجرای رویه
اين رويه از زمان ابالغ ،الزم االجرا خواهد بود.
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