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 دانشگاه سمنان

 

 نفت و گاز ،دانشكده مهندسي شيمي

   «يآيين نامه داخلي برگزاري ارزيابي جامع دانشجويان دوره دكتر»

 

 

 مقدمه:

دساتوراعمل  اجرایا     7این شيوه نامه به منظور اجراي آیين نامه دوره دكتري دانشگاه )مربوط به مااده  

 دوره دكتري دانشگاه( تهيه شده است.

 مفاد كلي آئين نامه دانشگاه سمنان در مورد آزمون جامع  -1

دانشجو موظف است بالفاصله پس از گذراندن دروس آموزش ، آزمون جامع را حداكثر در نيلسال  -1-1

 . كندسوم یا چهارم تحصي  اخذ و در هلان نيلسال در آزمون شركت 

ب  جامع را با موفقيت نگذرانده باشد، از اداماه  چنانچه دانشجو حداكثر تا پایان نيلسال پنجم ارزیا -1-2

 تحصي  محروم و اخراج خواهد شد.

یک  از پيش نيازهاي شركت دانشجو در ارزیاب  جامع، احراز حداق  نلره زبان در یکا  از آزماون    -1-3

( هاي مورد تایيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشگاه )كسب حداق  نلره طبق آیين نامه زبان خارج  دكترا

یا قبوع  در آزمون هاي برگزار شده توسط دانشگاه هاي داخلا  ماورد تایياد شاوراي تحصايالت تکليلا        

باه   دانشگاه است. تاریخ گواه  قبوع  آزمون زبان انگليس  م  تواناد حاداكثر تاا دو ساال قبا  از شارو       

 تحصي  دانشجو در دوره دكتري باشد.

نظر استاد راهنلا م  تواند در آزمون جاامع باه صاورت    حداق  نلره زبان با  %80دانشجو با كسب  -1-4

 مشروط شركت كند. بدیه  است احراز حداق  نلره زبان تا قب  از جلسه دفا  اعزام  است. 

روز قبا  از برگازاري    45اخذ مجوز شركت درآزمون جامع از تحصيالت تکليل  دانشگاه حاداق    -1-5

 .ه دانشجویان )متقاض  آزمون شفاه  و كتب ( اعزاما  اسات  آزمون جامع و ارائه آن به دانشکده براي كلي

الزم به توضيح است براي دانشجویان  كه یک بار در آزمون جامع مردود م  شوند اخذ مجدد مجوز و ارائاه  

 آن به دانشکده در مهلت تميين شده، ضروري است.

. باشاد  16ميانگين نلرات دانشجو در شيوه آموزش  پژوهشا  در ارزیااب  جاامع نبایاد كلتار از       -1-6

گر م  تواند تا پایان نيلسال بمد باشد، تنها یک بار دی 16دانشجوی  كه ميانگين ارزیاب  جامع وي كلتر از 

 ر صورت قبوع ، دوره را ادامه دهد.در ارزیاب  كام  جامع دوم شركت كند و د

 آزمون جامع در دو بخش كتبي و شفاهي اجرا مي شود -2

حاائز   شافاه  ما  باشاند فقاط دانشاجویان      یا ملزم به شركت در آزمون كتب  دكتريدانشجویان  تلام 

تفاوت آزماون   م  توانند با ممافيت از آزمون كتب  در آزمون شفاه  شركت كنند. 3شرایط مندرج در بند 

 خواهد بود. طرح سئوال از دو درس انتخاب شفاه  این دسته از دانشجویان در 
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 آزمون شفاهي: -3

در آزمون  از آزمون كتب  مماف و فقط دانشجوي دكتري در صورت داشتن كليه شرایط زیر م  تواند -1-3

 شفاه  جامع شركت كند. 

و مجوز  وي رضایت داشته باشدپيشرفت تحصيل  دانشجو در دوره آموزش  و استاد راهنلا از عللکرد  -اعف

 را صادر كند. ركت دانشجو در آزمون شفاه ش

 .نباشد 16و نلره هيچ درس  كلتر از نباشد  17كلتر از  دوره آموزش  ممدل ك  دروس وي در -ب   

   بزرگتر مساوي یک  (IFضریب تاثير ) مجلو  با های در مجله  مقاعهیا چند نهای  یک ارائه پذیرش  -ج   

با كسب شود م  در آن مردود  و كند م  بار در آزمون جامع كتب  شركتدانشجوی  كه یک  -تبصره 

 .مماف شود بمدي آزمون جامع كتب  از دم  توان 3-1بند  شرایط اعف، ب و ج

مرتبط با مطاعب ویژه، سلينار یا موضو  پيشنهاد طرح پژوهش  دانشجو در دوره مقاعه ارائه شده باید  -3-2

بررس  اصاعت وكيفيت مقاالت در جلسه  انجام شده باشد)با تایيد استاد راهنلا(.دكتري بوده و در دانشکده 

 . انجام خواهد شدامتحان شفاه   هلراه باآزمون شفاه  

دانشجوي متقاض  ممافيت از آزمون جامع كتب  تا ابتداي نيلسال تحصيل  اخذ آزمون جامع ملزم  -3-3

و تایيد استاد راهنلاي خود مبن  بر ممرف  فماعيت هاي  به ارائه درخواست ممافيت از آزمون كتب 

قابليت پذیرش و چاپ در مجالت ممتبر داراي ویژگ  مندرج در قسلت ج از پژوهش  جاري دانشجو كه 

ارائه شده بمد از برگزاري آزمون  بدیه  است مستندات ، به تحصيالت تکليل  دانشکده م  باشد.3-1بند 

 نباشد قاب  بررس  نخواهد بود.  توسط استاد راهنلا كتب  در صورت  كه در زمينه پژوهش  اظهار شده

دانشجوي مماف شده از آزمون جامع كتب  فقط در صورت  به آزمون جامع شفاه  دعوت خواهد شد  -3-4

 باشد. كردهدفتر تحصيالت تکليل  دانشگاه دریافت كه مجوز شركت در آزمون جامع در ترم جاري را از 

در صورت ارائه مقاعه اي توسط دانشجو براي استفاده از امتياز آن در ممافيت از آزمون كتب  آن  -3-5

 قاب  استفاده نخواهد بود. نهای  براي احراز شرایط دفا  "مقاعه مجددا

بازه در در صورت تشخيص احراز شرایط ممافيت از آزمون كتب  توسط شوراي تحصيالت تکليل ،  – 3-6

از دانشجو براي شركت در آزمون شفاه  دعوت خواهد شد. درخواست دانشجو در امتحان جامع مقرر زمان  

باشد در غير  شورا صورت  در شوراي تحصيالت تکليل  طرح خواهد شد كه مدت زمان كاف  در اختيار

 . رت عواقب بمدي به عهده دانشجو خواهد بوداینصو

( به 5-4)بند   دروس آزمون كتب نيدو درس از ماب ، مماف شده از آزمون كتب انیدانشجو يبرا -3-7

 شود.  م نيياستاد راهنلا، تم دیيانتخاب دانشجو و به تا

انتخاب  و در جلسه تحصيالت تکليل  آزمون جامع شفاه  در حضور اساتيد طراح سوال دروس  -3-8

 دانشکده برگزار م  شود.

 حاضر در جلسه آزمون جامع شفاه كسب راي اكثریت منوط به  قبوع  در آزمون جامع شفاه  -3-9

 .استبر قبوع  در آزمون  مبن 
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 آزمون كتبي -4

 زمان بندي:

 براي نيم سال اول سال تحصيل   زمان برگزاري آزمون اول : هفته آخر آذر ماه -4-1

 زمان برگزاري آزمون دوم : هفته دوم خرداد ماه براي نيم سال دوم سال تحصيل   -4-2

زمون و به صورت یک هفته پس از برگزاري آحداكثر  زمان اعالم نتيجه ارزشياب  توسط طراح سؤال-4-3

 تحصيالت تکليل  دانشکده است. مماونت آموزش  وگزارش كتب  به 

الت نتيجه نهای  به تحصينلرات و تائيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشکده،  جلع بنديپس از  -4-4

 . ارسال م  شودپس از برگزاري آزمون و به صورت كتب   ظرف یک ماه تکليل  دانشگاه

 دروس: 

 باشد:آزمون جامع به شرح زیر م  دروس -5 -4

 محاسبات عدديیا  انتخاب یک درس از دو درس ریاض  مهندس  -1

 راكتور  حاطرسينتيک و  یا انتخاب یک درس از دو درس ترمودیناميک -2

  سياالتمکانيک حرارت و انتقال ، انتخاب یک درس از سه درس انتقال جرم -3

 انتخاب دروس با نظر استاد راهنلاي اول خواهد بود.  -4-6

ر باز و بسته بودن جزوه و كتاب قب  از هر درس از نظ يو نو  آزمون برا منابع آزمونسرفص  ها،  -4-7

 شود.  م  اطال  رسان انیآزمون به دانشجو يبرگزار

 سؤاالت:

 ساعت 3در مدت زمان حداكثر  انتخاب  كه چهار سوال آنسؤال شش تمداد سؤال در هر درس:  -4-8

دانشجو را در نو  سؤال: سئواالت مفهوم  و تشریح  باشد به گونه اي كه بتوان كيفيت مملومات  -4-9

بهتر است سواالت با هدف سنجش مملومات  ورود به بحث و ح  یک مسأعه مورد ارزیاب  قرار داد.

  باشد.، ارشد و دكتري كليه مقاطع كارشناس  با دانشجو مرتبط

 شوراي با پيشنهاد مدیرگروه و تایيد طراح سؤال: تميين طراح یا طراحان سؤال در هر درس -4-10

 خواهد بود. دانشکدهتحصيالت تکليل  

گروه و تایيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشکده در مدیر براي هر درس دو طراح سوال به پيشنهاد  -

 نظر گرفته م  شود.

 هر طراح م  تواند حداكثر در دو درس، سوال طرح كند.  -

 تنها م  تواند طراح سوال یک درس باشد. راهنلا در طراح  سوال آزمون جامعاستاد  -

و به  هلراه با پاسخ تشریح  و بارم بندي به دانشکده تحوی  شودم  بایست تبصره: سواالت طرح شده 

 .تائيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشکده برسد

م و تا قب  از آزمون جلسه دفا  از پيشنهاد پژوهش  خود را تا پایان نيم سال چهاردانشجویان  كه  -

م  توانند به پيشنهاد استاد راهنلا و تائيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشکده كرده باشند جامع برگزار 

گردند. شروط الزم براي بهره مندي از این بند شام  از یک  از دروس آزمون كتب  ارزیاب  جامع مماف 

 موارد زیر م  باشد:
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 س گذرانيده شده در دوره آموزش از درو 17كسب ميانگين نلره  -

 آزمون جامع و دفا  از پيشنهاد پژوهش اخذ هلزمان  -

 ارائه نلره قبوع  زبان خارج  مطابق با آیين نامه دكتري -

دانشجو م  بایست در نوبت اول شركت در آزمون جامع باشد، بمبارت دیگر مردودي آزمون جامع در  -

  كارنامه دانشجو وجود نداشته باشد.

 

 نتيجه ارزشياب :

 .م  باشددر آزمون  16 در هر درس و ميانگين14حداق  نلره  اخذ ،اول قبوع  در آزمون شرط -4-11

 در ،باشد 14زیر  را كسب كرده باشد و نلره یک درس 16در صورت  كه دانشجو در آزمون اول ميانگين  

  .به عل  م  آیدمجددا از دانشجو ارزیاب   و هلان درس هلان ترم

دانشجویان  كه موفق به قبوع  در آزمون جامع اول نل  شوند در آزمون جامع دوم در دروس   -4-12

در آزمون دوم نيز ضروري م  16كسب ميانگين  شده باشد، آزمون م  دهند. 16كه نلره آنها كلتر از 

 باشد.

پس از گذشت یک دانشجو م  تواند درخواست اعتراض خود را به نتيجه ارزیاب  جامع حداكثر  -4-13

هفته از اعالم نتيجه نهای ، به صورت كتب  به مماون آموزش  و تحصيالت تکليل  دانشکده ارائه كند. 

 تحصيالت تکليل  دانشکده است. شورايرسيدگ  به درخواست دانشجو بر عهده  و بررس 

 

 اصالح و تغيير ،تفسير

 در تاریخ  تکليل  دانشکده به تصویب رسيد ودر شوراي تحصيالت  19/7/1400 این آیين نامه در تاریخ

 به بمد 00-01اول سال  نيماز و مورد تایيد شوراي تحصيالت تکليل  دانشگاه قرار گرفت  19/7/1400 

به پيشنهاد  منوط ، اصالح و تغيير این آیين نامه. هرگونه تفسيراستقاب  اجرا  براي تلام  دوره ها

 شوراي تحصيالت تکليل  دانشکده و تصویب شوراي تحصيالت تکليل  دانشگاه خواهد بود.      


