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داوشگاٌ سمىان
داوشكذٌ مُىذسي شيمي ،وفت ي گاز
«آييه وامٍ داخلي برگساري ارزيابي جامع داوشجًيان ديرٌ دكترا»

مقذمٍ:
بیي ضيَُ ًةهِ جِ هٌظَس بخشبي آیيي ًةهِ دٍسُ دكتشي دبًطگةُ (هشجَط جِ هاةدُ  7دساتَسبعمو بخشبیا
دٍسُ دكتشي دبًطگةُ) تْيِ ضذُ بست.
 -1مفاد كلي آئيه وامٍ داوشگاٌ سمىان در مًرد آزمًن جامع
 -1-1دبًطدَ هَظف بست جالفةصلِ پس بص گزسبًذى دسٍس آهَصض  ،آصهَى خةهع سب حذبكثش دس ًيوسةل
سَم یة چْةسم تحصي بخز ٍ دس ّوةى ًيوسةل دس آصهَى ضشكت ًوةیذ.
 -2-1چٌةًچِ دبًطدَ حذبكثش تة پةیةى ًيوسةل پٌدن بسصیةج خةهع سب جة هَفقيت ًگزسبًذُ جةضذ ،بص بدبهاِ
تحصي هحشٍم ٍ بخشبج خَبّذ ضذ.
 -3-1یک بص پيص ًيةصّةي ضشكت دبًطدَ دس بسصیةج خةهع ،بحشبص حذبق ًوشُ صجةى دس یکا بص آصهاَى
ّةي هَسد تةیيذ ضَسبي تحصيالت تکويل دبًطگةُ (كسث حذبق ًوشُ طحق آیيي ًةهِ صجةى خةسخ دكتشب)
یة قحَع دس آصهَى ّةي جشگضبس ضذُ تَسط دبًطگةُ ّةي دبخلا هاَسد تةیياذ ضاَسبي تحصايالت تکويلا
دبًطگةُ بست .تةسیخ گَبّ قحَع آصهَى صجةى بًگليس ه تَبًاذ حاذبكثش تاة دٍ ساةل قحا بص ضاشٍ جاِ
تحصي دبًطدَ دس دٍسُ دكتشي جةضذ.
 -4-1دبًطدَ جة كسث  %80حذبق ًوشُ صجةى جة ًظش بستةد سبٌّوة ه تَبًذ دس آصهَى خاةهع جاِ صاَست
هطشٍط ضشكت كٌذ .جذیْ بست بحشبص حذبق ًوشُ صجةى تة قح بص خلسِ دفة بعضبه بست.
 -5-1بخز هدَص ضشكت دسآصهَى خةهع بص تحصيالت تکويل دبًطگةُ حاذبق  45سٍص قحا بص جشگاضبسي
آصهَى خةهع ٍ بسبئِ آى جِ دبًطکذُ جشبي كليِ دبًطدَیةى (هتقةض آصهَى ضفةّ ٍ كتح ) بعضبها بسات.
الصم جِ تَضيح بست جشبي دبًطدَیةً كِ یک جةس دس آصهَى خةهع هشدٍد ه ضًَذ بخز هدذد هدَص ٍ بسبئاِ
آى جِ دبًطکذُ دس هْلت تمييي ضذُ ،ضشٍسي بست.
 -6-1هيةًگيي ًوشبت دبًطدَ دس ضيَُ آهَصض پژٍّطا دس بسصیاةج خاةهع ًحةیاذ كوتاش بص  16جةضاذ.
دبًطدَی كِ هيةًگيي بسصیةج خةهع ٍي كوتش بص  16جةضذ ،تٌْة یک جةس دیگش ه تَبًذ تة پةیةى ًيوسةل جمذ
(حذبكثش ًيوسةل پٌدن) دس بسصیةج كةه خةهع دٍم ضشكت كٌذ ٍ دس صَست قحَع  ،دٍسُ سب بدبهاِ دّاذ دس
غيش بیٌصَست بص بدبهِ تحصي دس دٍسُ دكتشي هحشٍم خَبّذ ضذ.
 -2آزمًن جامع در دي بخش كتبي ي شفاَي اجرا مي شًد
جِ عحةست دیگش كليِ دبًطدَیةى بص ٍسٍدي سةل  93جِ جمذ هلضم جِ ضشكت دس آصهَى كتح ٍ ضافةّ ها
جةضٌذ فقط دبًطدَیةً حةئض ضشبیط هٌذسج دس جٌذ  3ه تَبًٌذ جة همةفيت بص آصهاَى كتحا هساتقيوة" دس
آصهَى ضفةّ ضشكت كٌٌذ .تفةٍت آصهَى ضفةّ بیاي دساتِ بص دبًطادَیةى دس طاشو سااَبل بص دٍ دسس
بًتخةج (تحصشُ  2جٌذ  )3خَبّذ جَد.
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 -3آزمًن شفاَي:
 دبًطدَي دكتشي دس صَست دبضتي كليِ ضشبیط صیش ه تَبًذ بص آصهَى كتحا هماة ٍ فقاط دس آصهاَىضفةّ خةهع ضشكت كٌذ.
بعف -بستةد سبٌّوة بص عولکشد ٍ پيطشفت تحصيل دبًطدَ دس دٍسُ آهَصض ٍي سضةیت دبضتِ جةضذ ٍ هدَص
ضشكت دبًطدَ دس آصهَى ضفةّ سب صةدس كٌذ.
ت  -همذل ك دسٍس ٍي دس دٍسُ آهَصض كوتش بص ً 17حةضذ ٍ ًوشُ ّيچ دسس كوتش بص ً 16حةضذ.
ج  -بسبئِ پزیشش ًْةی یک هقةعِ دس هدلِ بي جة ضشیث تةثيش ( )IFجضسگتش هسةٍي یک
تبصرٌ يک -دبًطدَی كِ یک جةس دس آصهَى خةهع كتح ضشكت ه ًوةیذ ٍ دس آى هشدٍد ه ضَد حت
جة كسث ضشبیط بعف ،ت ٍ ج ًو تَبًذ بص آصهَى خةهع كتح همة ضَد.
تبصرٌ دي -هقةالت جة ضشیث تةثيش صیش یک جِ ّش تمذبد قةج قحَل ًخَبّذ جَد.
تبصرٌ سٍ -هقةعِ بسبئِ ضذُ جةیذ جِ كةس دبًطدَ دس دٍسُ دكتشي ٍ دس دبًطکذُ بًدةم ضذُ جةضذ بیي هقةعِ
ه تَبًذ بص هطةعث ٍیژُ ،سويٌةس یة دس سبستةي سسةعِ دكتشي هٌتح ضَد ٍ الصم بست بص بهکةًةت هَخَد دس
دبًطکذُ بستفةدُ ضذُ جةضذ .جشسس بصةعت ٍكيفيت هقةالت دس خلسِ آصهَى ضفةّ ّوشبُ جة بهتحةى
ضفةّ بًدةم خَبّذ ضذ.
تبصرٌ چُار -جشبي دبًطدَیةى همة ضذُ بص آصهَى كتح  ،دٍ دسس بص هةجيي دسٍس آصهَى كتح (جٌذ -4
 )5جِ بًتخةت دبًطدَ ٍ جِ تةیيذ بستةد سبٌّوة ،تمييي ه ضَد.
تبصرٌ پىج -دبًطدَی كِ هتقةض همةفيت بص آصهَى خةهع كتح بست ًْةیتة" تة بجتذبي تشه كِ ٍبحذ
آصهَى خةهع سب بخز ه كٌذ جةیذ ط ًةهِ بي بص بستةد سبٌّوةي خَد ،دفتش تحصيالت تکويل دبًطکذُ سب بص
فمةعيت ّةي پژٍّط خةسي خَد كِ پتةًسي پزیشش ٍ چةخ هقةعِ دبسد هطلع ًوةیذ .جذیْ بست هقةالت
بسبئِ ضذُ جمذ بص جشگضبسي آصهَى كتح دس صَست كِ دس صهيٌِ پژٍّط بظْةس ضذُ تَسط بستةد سبٌّوة
ًحةضذ قةج جشسس ًخَبّذ جَد.
تبصرٌ شش -دبًطدَي همة ضذُ بص آصهَى خةهع كتح فقط دس صَست جِ آصهَى خةهع ضفةّ دعَت
خَبّذ ضذ كِ هدَص ضشكت دس آصهَى خةهع دس تشم خةسي سب بص دفتش تحصيالت تکويل دبًطگةُ دسیةفت
ًوَدُ جةضذ.
تبصرٌ َفت -دس صَست بسبئِ هقةعِ بي تَسط دبًطدَ جشبي بستفةدُ بص بهتيةص آى دس همةفيت بص آصهَى كتح
آى هقةعِ هدذدب" جشبي بحشبص ضشبیط دفة ًْةی قةج بستفةدُ ًخَبّذ جَد.
تبصر َشت – دس صَست تطخيص بحشبص ضشبیط همةفيت بص آصهَى كتح تَسط ضَسبي تحصيالت تکويل ،
دس صَست بهکةى دس بٍعيي خلسِ ضَسبي تحصيالت تکويل دبًطکذُ بص دبًطدَ جشبي ضشكت دس آصهَى
ضفةّ دعَت خَبّذ ضذ .دسخَبست دبًطدَ دس صَست دس ضَسبي تحصيالت تکويل طشو خَبّذ ضذ كِ
هذت صهةى كةف دس بختيةس ضَسب جةضذ دس غيش بیٌصَست عَبقث جمذي جِ عْذُ دبًطدَ خَبّذ جَد.
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 -4آزمًن كتبي
زمان بىذي:
 -1-4صهةى جشگضبسي آصهَى بٍل ّ :فتِ آخش آرس هةُ جشبي ًين سةل بٍل سةل تحصيل
 -2-4صهةى جشگضبسي آصهَى دٍم ّ :فتِ دٍم خشدبد هةُ جشبي ًين سةل دٍم سةل تحصيل
-3-4صهةى بعالم ًتيدِ بسصضيةج تَسط طشبو سؤبل ،یک ّفتِ پس بص جشگضبسي آصهَى ٍ جِ صَست
گضبسش كتح جِ هسؤٍل تحصيالت تکويل دبًطکذُ بست.
 -4-4صهةى خوع جٌذي ٍ بسسةل ًتيدِ ًْةی جِ تحصيالت تکويل دبًطگةُ ،دٍ ّفتِ پس بص جشگضبسي
آصهَى ٍ جِ صَست كتح حذبكثش قح بص ضشٍ حز ٍ بضةفِ ًيوسةل جمذ طحق تقَین آهَصض دبًطگةُ
ه جةضذ.
دريس:
 -5 -4هفةد آصهَى خةهع جِ ضشو صیش ه جةضذ:
 -1بًتخةت یک دسس بص دٍ دسس سیةض هٌْذس یة هحةسحةت عذدي
 -2بًتخةت یک دسس بص دٍ دسس تشهَدیٌةهيک یة سيٌتيک ٍ طشبح سبكتَس
 -3بًتخةت یک دسس بص سِ دسس بًتقةل خشم ،بًتقةل حشبست ٍ هکةًيک سيةالت
 -6-4بًتخةت دسٍس جة ًظش بستةد سبٌّوةي بٍل خَبّذ جَد.
سؤاالت:
 -7-4تمذبد سؤبل دس ّش دسس :ضص سؤبل كِ چْةس سَبل آى بًتخةج دس هذت صهةى حذبكثش  2سةعت
 ًَ -8-4سؤبل :ساَبالت هفَْه ٍ تطشیح جةضذ جِ گًَِ بي كِ جتَبى كيفيت هملَهةت دبًطدَ سب دس
ٍسٍد جِ جحث ٍ ح یک هسأعِ هَسد بسصیةج قشبس دبد .جْتش بست سَبالت جة ّذ سٌدص هملَهةت
دبًطدَ هشتحط جة كليِ هقةطع كةسضٌةس  ،بسضذ ٍ دكتشي جةضذ.
 -9-4طشبو سؤبل :تمييي طشبو یة طشبحةى سؤبل دس ّش دسس جش عْذُ كويتِ تحصيالت تکويل گشٍُ
خَبّذ جَد.
ًتيدِ بسصضيةج :
 -10-4ضشط قحَع دس آصهَى ،بخز حذبق ًوشُ  16جشبي جةس بٍل دس ّش سِ دسس ه جةضذ دس صَست
كِ دبًطدَ دس آصهَى بٍل هيةًگيي  16سب كسث كشدُ جةضذ ٍ ًوشُ یک دسس صیش  16جةضذ ه تَبًذ فقط
آى دسس دس ّوةى تشم هدذدب بص دبًطدَ بسصیةج ضَد.
 -11- 4سشفص ّة ،هشبخع هٌةسث ٍ ًَ آصهَى جشبي ّش دسس بص ًظش جةص ٍ جستِ جَدى خضٍُ ٍ كتةت
قح بص جشگضبسي آصهَى جِ دبًطدَیةى بطال سسةً ه ضَد.
تفسير ،اصالح ي تغيير
بیي آیيي ًةهِ دس تةسیخ 95/10/27دس ضَسبي تحصيالت تکويل دبًطکذُ جِ تصَیث سسيذ ٍ دس تةسیخ
 96/7/18هَسد تةیيذ ضَسبي تحصيالت تکويل دبًطگةُ قشبس گشفت بص ٍسٍدي ّةي سةل  93جِ جمذ قةج
بخشب خَبّذ جَدّ .شگًَِ تفسيش ،بصالو ٍ تغييش بیي آیيي ًةهِ هٌَط جِ پيطٌْةد ضَسبي تحصيالت
تکويل دبًطکذُ ٍ تصَیث ضَسبي تحصيالت تکويل دبًطگةُ خَبّذ جَد.

