
 

 

 
 

 

 

 نامه نحوه برگزاري امتحان جامع مقطع دكتري آيين

 

 گردد. امتحان جامع دكتري در هر دوره در نيمسال چهارم و فقط به صورت كتبي برگزار مي -1ماده 

در صوووركي ه دروج جبراني و  ا شين نياا ارا ه هوواه باهووار به هر هوون وانا اا ا م دروج مم م ا وو       تبصرهه 

 نيمسال به  قف مذكور در ا م ماده افزوده هود.

كميته كحصووي ت ك مي ي در هر رهووته كحصووي ي مو ف ا وو  در ابتااي ا وو ما  ا كير ماه هر  ووال كحصووي ير  -2ماده 

)جهو  اال   به    يآمواهووو خواموات مربوط بوه هر  و  اا مواد امتحواني را بوه موا ر   فهر ووو  مموابع  وا مو وووو وات

 هود. برگزار مي دانشجو ان( ا  م كما امتحان به كركيب در ههر ور  ا د ماه آن  ال

امتحان جامع مشوتم  بر  وه امتحان مسوتق  ا و  كه هر كاام نول   ي اا محورهاي   مي مربوط به آن رهوته   -3ماده 

 گردد. كحصي ي برگزار مي

 هود. امتحان  اد هاه در  ه روا و با فاص ه اماني ه   روا اا   ا گر برگزار مي  ه  تبصهه

كوانا  هوودر كمها آن امتحان را با ا ك رار كما. دانشوجو كمها ميچمانچه دانشوجو در هر كاام اا  وه امتحان مردود  -4ماده 

را كسوب   قبولينااكثر دو بار در هر كاام اا امتحانات  وه گانه هورك  كما و در صووركي كه نتوانا نها تام نمره  

 هود. كما اا ادامة كحصي  محروم مي

ا و   بر ا م ا واج ا وتاد با دادن نمره نااق    در هر    اا مواد امتحانير م ك كي يم ك قبولي دانشوجو   -5ماده 

كما كه دانشوووجو در م اد امتحان مورد نار اا كوان   مي  ام براي ادامه كحصوووي  در مقرع دكتري  ا  م مي 16

 باها. برخوردار مي

آن   هوواه برايمعرفي   هار  وووال اا مرالب مررد در ممابع  ا مو ووو اتبراي هر كاام اا امتحانات  ووه گانه چ -6ماده 

امتحان الرد مي هوود. دانشوجو با ا كمها به  وه  ووال شا و. دها. در صوورت شا وهگو ي به همه  ووا ترآخر م  

 گردد. امتحاني قبول ا   كه شا . هر  ه  وال آن قبول هود. شا . نذف مي

اب غ  ر ويا و اا كار .    گاهر ا و  دانشو به كصوو ب   1400 /03 /12كبصوره در كار .   دوو ماده   6نامه مشوتم  بر ا م آ يم

 گردد. هاي مغا ر ممسوخ مينامهنامهر ك يه آ يمباها. با كصو ب ا م آ يما جرا مي ام

 


