
 شیوه نامه اجرایی آزمون جامع دکتري دانشگاه کردستان

 

) این شیوه 28/7/1393آئین نامه شوراي عالی برنامه ریزي آموزشی وزارت عتف (مصوب  16و  15، 14، 11در راستاي مواد شماره 

گرفت و براي تمامی مورد تصویب قرار  15/7/1399تبصره در جلسه شوراي آموزشی دانشگاه مورخ   پنجماده و  10 نامه در

را دارند، الزم  دوره دکتري دانشگاه کردستان به بعد قصد شرکت در ارزیابی جامع 1400-1399دانشجویانی که از نیمسال اول 

 االجراست.

 

در آزمون زبان  و کسب نمره قبولی 16. ارزیابی جامع پس از گذراندن کلیه واحدهاي آموزشی دوره، با میانگین کل حداقل 1ماده 

 برگزار می گردد. (براي بار اول) و حداکثر تا پایان نیمسال چهارم تحصیلی(قطعی یا مشروط) عمومی 

سال پس از  2کسب شده باشد. نمرات تا  1: حداقل نمره زبان باید بر اساس یکی از آزمون هاي معتبر مطابق جدول تبصره یک

لحاظ خواهد شد و دانشجو نمره مشروط به عنوان  )1(مطابق جدول  درصد حداقل نمره قبولی 90 قابل قبول می باشند. ،اخذ نمره

  نمره قطعی را کسب نماید.  ،فرصت دارد تا قبل از درخواست دفاع از رساله

 می باشد. 1درصد جدول  80و  90: نمره قطعی و مشروط زبان براي دانشجویان دکتري رشته ادبیات فارسی به ترتیب تبصره دو

 قابل قبول در آزمون زبان عمومیحداقل نمره . 1جدول

MSRT TOLIMO MHLE  TOEFL (IBT) IELTS 

50 500 55 60 5.5 

 

تا خرداد  نیمه دوم از، و نیمسال دوم  اسفند 20از نیمه دوم بهمن تا بار در سال (نیمسال اول  2آزمون جامع حداکثر  :سهتبصره 

اگر دانشجو در نوبت اول  شوراي آموزشی دانشکده برگزار می گردد. با تصویبو ) پیشنهاد گروه هاي آموزشی به ماهپایان تیر 

. در صورتی که دانشجو بدون براي بار دوم می تواند در آزمون جامع نیمسال بعد شرکت نمایدحداکثر آزمون جامع مردود شود، 



وبت از دو نوبت ارزیابی را از ن شرکت نکند، یکپیش رو آزمون جامع اولین عذر موجه (به تشخیص شوراي آموزشی دانشکده) در 

 .(حداکثر تا پایان نیمسال پنجم تحصیلی) ست داده و تنها یک بار دیگر مجاز به شرکت در ارزیابی جامع بعدي خواهد بودد

نمره هر بخش از ارزیابی جامع (کتبی و شفاهی) به ارزیابی جامع به صورت کتبی و شفاهی (مصاحبه) برگزار می گردد.  .2ماده 

 کمتر باشد. 16لحاظ شده، و میانگین آنها به عنوان نمره نهایی ارزیابی جامع تلقی می شود و نباید از  20مستقل و از طور 

عضو هیات علمی در تخصص  سهشامل استاد (اساتید) راهنما،  به عنوان شوراي تخصصیکمیته اي  آموزشیدر هر گروه  .3ماده 

با مرتبه حداقل دانشیار) به سرپرستی  دانشگاهخارج از اقل یک عضو هیات علمی مربوطه (شامل اعضاي هیات علمی گروه و حد

ساعت قبل از  48سواالت نهایی حداکثر  می باشند.و اجراي آزمون سواالت نهایی کردن  ،، مسئول طراحیناظر)یا ( مدیر گروه

 ناظر) قرار گیرد.یا شروع آزمون باید در اختیار مدیر گروه (

 خارج از گروه به پیشنهاد معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشکده است.  عضو هیات علمی  منظور از ناظر، تبصره یک:

آزمون کتبی باید حداکثر تخصصی مربوطه می باشد.  شورايبه تشخیص  درس 5و حداکثر  3شامل حداقل آزمون کتبی  .4ماده 

شود (چنان چه در برخی دروس امکان می در نظر گرفته  شوراطراح سوال به پیشنهاد  2براي هر درس طی یک هفته برگزار شود. 

درس  2تعیین یک طراح بدون اشکال است). هر طراح حداکثر در  شوراي تخصصی،طراح سوال میسر نباشد، با موافقت  2تعیین 

 مع تنها می تواند طراح سوال یک درس باشد. آزمون جا تمی تواند سوال طرح کند. استاد راهنما در طراحی سواال

چنان چه است.  درسدر هر  14، و کسب نمره حداقل 16به کسب نمره میانگین کل حداقل قبولی در آزمون کتبی منوط  .5ماده 

مجاز به دانشجو ، شده باشدکسب  14بود و تنها در یکی از دروس نمره کمتر از  16در آزمون کتبی میانگین کل نمرات بیشتر از 

  .می باشدشرکت در مصاحبه شفاهی 

مدیر گروه در هر نیمسال تحصیلی باید حداقل یک ماه قبل از شروع ارزیابی جامع، تاریخ دقیق برگزاري آزمون را به  .6ماده 

 صورت رسمی به اطالع  دانشجویان و معاون آموزشی دانشکده برساند.

مون روز پس از آز 10ار شده، و حداکثر کتبی، آزمون (مصاحبه) شفاهی باید برگزحداکثر یک ماه پس از برگزاري آزمون . 7ماده 

 گردد.اعالم  (یا ناظر) توسط مدیر گروهشفاهی، نتیجه نهایی ارزیابی جامع 



آزمون شفاهی می تواند شامل سواالتی در زمینه توان علمی، قدرت بیان و استدالل دانشجو در تخصص مربوطه ، و یا در  .8ماده 

(داور خارجی می تواند  کمیته برگزارکننده آزمون شفاهی می تواند همان ترکیب آزمون کتبی باشد رساله دانشجو باشد. رتباط باا

چنان چه دانشجو در آزمون کتبی حداقل نمره الزم را کسب نماید ولی  .به صورت مجازي در جلسه مصاحبه شفاهی شرکت نماید)

(به  در آزمون شفاهی موفق به کسب نمره قبولی نشود، می تواند در آزمون جامع بعدي تنها در ارزیابی شفاهی شرکت نماید

 .تشخیص گروه)

 باشد. : آزمون جامع بعدي به معناي آزمون جامع بار دوم در نیمسال بعدي مییکتبصره 

، امکان بازبینی مجدد روز پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی یا شفاهی) 2(حداکثر  در مهلت مقرر در صورت اعتراض دانشجو .9ماده 

 وجود دارد. توسط شوراي گروه

بوده، و تصمیم گیري در خصوص موارد غیر قابل  معاون آموزشی دانشکدهبه عهده حسن برگزاري ارزیابی جامع  یتمسئول .10ماده 

 پیش بینی و مسکوت شیوه نامه بر عهده تحصیالت تکمیلی دانشگاه است. 

  

  


