
  بسمه تعالی

  

   (.Ph.D)اجرائی ارزیابی جامع دوره دکتری  دستورالعمل
  ) و بعد از آن84-85برای دانشجویان ورودی (

  

 وزارت علوم، تحقیقـات و       شورای عالی برنامه ریزی    27/1/1384 آیین نامه دوره دکتری مصوب       6بر اساس تبصره ماده     
 نیمسال چهـارم    در  حداکثر  باید  موفقیت به پایان رسانده باشد     ، دانشجویی که واحدهای درسی دوره دکتری را با        فناوری

  .یک ارزیابی جامع شرکت نمایددر 
  ف از ارزیابی جامع عبارت است از هد:1ماده 

   پژوهشی دانشجویان برای استمرار فعالیت آموزشی و پژوهشی از توانمندیهای کسب اطمینان -1
  لمیتجزیه و تحلیل اصولی مسائل با رویکرد عتوانایی   -2
  برخورداری از قوه ابتکار و قابلیتهای پژوهشی  -3
  ارزیابی جهت دار درسهای دوره با محوریت موضوع رساله  -4

  ترکیب هیات ارزیابی کننده :2ماده 

  : شود به شرح زیر برگزار می نفر 5ارزیابی جامع زیر نظر کمیته تخصصی گروه و توسط هیأتی مرکب از حداقل 
  ) جلسهرییس (مدیر گروه  -
  اد راهنما است -
 سال سابقه تدریس یا تحقیـق در دوره هـای تحـصیالت             3 نفر عضو هیأت علمی، دارای حداقل مرتبه استادیاری با           4 -

  تکمیلی 
  .مربوط و تایید معاون آموزشی دانشکده تعیین می شوندگروه  اعضای هیات علمی مذکور به پیشنهاد :1تبصره 
  . باشد مربوطدانشکده دانشیار و یک نفر خارج از یا  استاد،چهار عضوحداقل یک نفر از : 2تبصره 
  .آموزشی دانشکده به عنوان ناظر در جلسه ارزیابی جامع بدون حق رای الزامی استمعاون  حضور نماینده :3تبصره 

  شرایط شرکت در ارزیابی جامع :3ماده 

 کمتر نباشـد، بایـد      16ن کل نمرات آنها از      دانشجویانی که کلیه واحدهای درسی خود را با موفقیت گذرانده باشند و میانگی            
  .  ارزیابی جامع شرکت نمایند یکدر

به بطور کتبی  مربوط یمدیر گروه آموزش  توسط   ارزیابی جامع باید یک نیمسال قبل از برگزاری           امتحانی  مواد :1تبصره  
  .اطالع دانشجو برسد

  



 تمدید مهلت شرکت در ارزیابی جامع با ذکر دالیل          در صورت عدم آمادگی، دانشجو می تواند درخواستی برای         :2تبصره  
معاون آموزشی  دانشکده  ارزیـابی جـامع         مراتب توسط    تایید   در صورت . و تایید استاد راهنما به گروه ارائه نماید       موجه  

  .دانشجو حداکثر یک نیمسال به تعویق می افتد
   زمان ارزیابی جامع:4ماده 

ترجیحـاً در   (ارزیابی جامع دو بار در سال، بر اساس پیشنهاد کمیته تخصصی گروه آموزشـی مربـوط در بهـار و پـاییز                       
  . برگزار می گردد )اردیبهشت و آبان

   ضرایب ارزیابی جامع:5ماده 

به ترتیب    دانشکده    آموزشی تصویب شورای  با پیشنهاد گروه آموزشی و        و شفاهی     آزمون کتبی  سهمدر ارزیابی جامع    
  .می باشددرصد   40 ، 60 و یا 50، 50

   مواد امتحانی:6ماده 

 با پیشنهاد استاد راهنمـا و تاییـد گـروه    محتوای دروس رشته مربوط در سطح تحصیالت تکمیلی و     آزمون کتبی از     -1-6
  .تشریحی و حداکثر در یک هفته انجام می شودبصورت  موضوع 4 و حداکثر 2در 

 روز  15یع در روند فعالیتهای پژوهشی دانشجویان، نتایج آزمون کتبی بایـد ظـرف مـدت حـداکثر                   به منظور تسر   :تبصره
 معاونت آموزشی دانشکده حداکثر ظرف یـک هفتـه مجـوز            . به معاونت آموزشی دانشکده اعالم شود       مربوط توسط گروه 

  . نماید میزاری آزمون شفاهی را صادربرگ
 آموزشی و توانایی    ، از آزمون کتبی به منظور ارزشیابی قابلیت های پژوهشی          آزمون شفاهی حداکثر تا یک ماه بعد       -2-6

  .دانشجو در انجام پژوهش مستقل برگزار می شود
 آزمون شفاهی براساس اطالعات و توانایی علمی و در مـورد موضـوع رسـاله دکتـری یـا حـوزه عـامتر رشـته                          :تبصره

  .تخصصی دانشجو به عمل می آید
   جامعارزیابی  شرط قبولی در:7ماده 

  . کمتر باشد16میانگین نمره ارزیابی جامع نباید از 
 فقط یک بـار دیگـر مـی توانـد در اولـین ارزیـابی                قبول نشود،    در صورتی که دانشجو در ارزیابی جامع بار اول           :تبصره

  .جامع بعدی شرکت نماید
پـس از دوبـار ارزیـابی احـراز نـشود           فعالیـت پژوهـشی      در صورتی که صالحیت علمی دانشجو برای اسـتمرار            :8ماده  

  .دانشجو از ادامه تحصیل محروم می شود
 شورای آموزشی دانشگاه به تـصویب رسـید و          26/2/85 در جلسه مورخ      تبصره 8 ماده و    9 این دستورالعمل در     :9ماده  

  . و بعد از آن الزم االجرا است84-85از تاریخ تصویب برای پذیرفته شدگان سال تحصیلی 


