به نام خدا
موضوع :شیوه نامه برگزاری آزمون جامع دکتری آذر  1399به روش غیر حضوری
دانشجویان عزیز دکتری دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
با سالم و احترام،
در سازگاری با مقررات پردیس و دانشگاه ان شاء اهلل آزمون جامع دکتری را در بازه 22ام تا 30ام آذر 1399
برگزار خواهیم کرد .نکاتی چند در این خصوص به عرض می رسد:
 .1شرکت دانشجویان دکتری در آزمون جامع منوط به چهار شرط است )1( :حداقل  1۸واحد
تخصصی در مقطع دکتری گذرانده باشند )2( ،معدلشان  1۶یا باالتر باشد )3( ،نمره قبولی آزمون
زبانشان در کارنامه ثبت شده باشد ،و ( )4در ترم برگزاری آزمون ثبتنام رسمی داشته باشند و
شاغل به تحصیل باشند.
 .2برای شرکت در آزمون جامع باید مجوز شرکت در آزمون جامع دکتری داشته باشید .این مجوز
را اداره آموزش تحصیالت تکمیلی پردیس فنی صادر می کند .برای کسب این مجوز در سامانه
پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات ( )its3.ut.ac.irدر بخش «ثبت و ارسال درخواست ها»
درخواست خود را ثبت کنید .اگر قبال نمره زبان تان ثبت نشده است باید مدرک مربوط را به
پیوست درخواست در سامانه بارگذاری کنید .اگر چهار شرط بند قبل را داشته باشید ،مجوز برایتان
صادر و بصورت نامه اتوماسیونی به دانشکده ارسال می گردد.
 .3دقت فرمایید افرادی که برایشان از سوی پردیس فنی مجوز شرکت در آزمون جامع دکتری
صادر نشود حق شرکت در آزمون را ندارد .لطفا برای دریافت این مجوز امروز اقدام کنید.
 .4هر دانشجو حداکثر دو بار می تواند در آزمون جامع شرکت کند .حد نصاب قبولی ،نمره  14در هر
درس/موضوع ،و معدل  1۶در کل آزمون است.
 .5حد نصاب نمره زبان ،با توجه به تنوع آزمون های زبان ،مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه
است .دقت فرمایید که نمره قبولی زبان حتما باید در کارنامه ثبت شده باشد .لزومی ندارد
نمره زبان در زمان برگزاری آزمون جامع منقضی نشده باشد .کافی است در زمان ورود به دانشگاه
منقضی نشده باشد.
 .6آزمون آذر  99حول محور دانشجویان دکتری ورودی  9۷است .دانشجویان ورودی  9۸نیز ،در
صورتی که نمره قبولی  1۸واحدشان در کارنامه ثبت شده باشد و سایر شرایط را نیز دارا باشند،
می توانند و تشویق می شوند که در این آزمون شرکت کنند .در موارد استثنایی ،اگر از میان
دانشجویان ورودی قبل از  9۷کسی باقی مانده باشند که درخواست شرکت در آزمون را داشته
باشد ،نیاز به کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص دانشگاه دارد.

 .7آزمون به صورت کتبی و غیر حضوری در سیستم  CECMدانشکده ()cecm.ut.ac.ir
برگزار می شود .بنا بر صالحدید گروه و/یا استاد برای برخی از درس/موضوع ها امتحان شفاهی
هم به عنوان بخش تکمیلی آزمون در نظر گرفته شده است .امتحان شفاهی جایگزین امتحان کتبی
نیست ،مکمل آن است.
 .8جهت برگزاری آزمون درسی با نام  Comprehensive Exam Fall 99در CECM
تشکیل شده است .تمامی مدیران گروه ها و بخش ها در این درس بعنوان  teacherحضور
دارند و عمال برگزار کننده آزمون هستند .تمام دانشجویان عزیزی که مقرر است در آزمون شرکت
کنند باید در این درس در سیستم  CECMثبت نام کنند .کلید ثبت نام  Exam99است .آزمون
ها به همان ترتیب که آزمون های پایان ترم درس در  CECMو  elearnبرگزار شد ،برگزار خواهند
شد.
 .9هر دانشجو موظف است با هماهنگی با استاد راهنما و مدیر گروه موضوع های امتحان ()Topics
خود را نهایی کرده و با تایید استاد راهنما به اطالع مدیر گروه برساند .به این ترتیب معین میشود
که هر دانشجو چه Topicهایی را قرار است امتحان دهد .مجموعه Topicهای معدود هر گروه
همان است که از اول سال تحصیلی به شما اعالم شده است و تغییری نکرده است .هر دانشجو در
سه  Topicآزمون می دهد .دانشجو ملزم به شرکت در همان موضوع هایی است که مورد تایید
استاد راهنما و گروه قرار گرفته است .لطفا برای نهایی کردن Topicهای امتحانی خود ابتدا با استاد
راهنما و سپس با مدیر گروه ،ترجیحا با ایمیل ،در تماس باشید.
.10

در بخش شفاهی آزمون (در صورت وجود) سواالتی کلی تر در خصوص حوزه تحقیق رساله

شما و مطالب علمی مرتبط با آن نیز پرسیده خواهد شد .توضیحات بیشتر در مورد آزمون شفاهی را
می تواند از مدیر گروه بپرسید.
.11

در مواردی دانشجویانی که در دوره قبل آزمون جامع شرکت کرده و حد نصاب قبولی را

کسب نکرده اند ،گاه فقط الزم است یک یا دو درس را امتحان دهند .لطفاً اگر چنین است حتما به
اطالع مدیر گروه برسانید.
.12

مسئولیت چک کردن نمره زبان و احراز شدن سایر شرایط شرکت در آزمون جامع با

پردیس فنی است.
.13

لطفاً مستقیماً از طریق ایمیل با مدیر گروه یا بخش خود در تماس باشید .ایمیل های خود

را هم مرتبا چک کنید.
.14

ساعت و روز و جزئیات آزمون ها پس از نهایی شدن از طریق  CECMو با ایمیل به

اطالع تان خواهد رسید.

.15

اگر سوال یا ابهامی هست لطفا در موارد محتوایی با مدیر گروه و در موارد رسمی و مقرراتی

با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده (خانم دستمالچی  hdastmalchi@ut.ac.irو خانم کوثری
 )kowsari@ut.ac.irتماس بگیرید .در مواردی که به اداره تحصیالت تکمیلی پردیس مربوط
می شود ،می توانید با مدیر اداره آموزش تحصیالت تکمیلی پردیس (خانم شریفی) یا کارشناس
مسئول برق و کامپیوتر (آقای جعفری) تماس بگیرید.
.16

دوره بعدی آزمون جامع به احتمال زیاد ،طبق روال معمول ،در نیمه دوم اردیبهشت ماه

سال آینده برگزار خواهد شد .زمان دقیق را آموزش دانشگاه و پردیس فنی اعالم می کنند.
برای شما آرزوی موفقیت دارم
پایدار و سالمت باشید.
بابک نجار اعرابی
معاون پژوهشی و تحصیالت تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

