
 به نام خدا

 به روش غیر حضوری  1399 آذر آزمون جامع دکتری  شیوه نامه برگزاری موضوع: 

   وتر یبرق و کامپ یدانشکده مهندس  دانشجویان عزیز دکتری 

 ، با سالم و احترام

  1399 آذر ام 30تا  ام22  بازهرا در  یاهلل آزمون جامع دکتر ء شا و دانشگاه ان  سی با مقررات پرد ی در سازگار

 :رسد  یخصوص به عرض م  ن یچند در ا ینکات . کرد می خواه ربرگزا

واحد   1۸حداقل  (1)  :شرط استجامع منوط به چهار در آزمون دکتری  انیدانشجو شرکت  .1

آزمون   ینمره قبول( 3) ،باالتر باشد یا   1۶معدلشان  (  2) ،گذرانده باشند تخصصی در مقطع دکتری  

و   داشته باشند  ینام رسمآزمون ثبت  یدر ترم برگزار ( 4)و  ،زبانشان در کارنامه ثبت شده باشد 

 شاغل به تحصیل باشند.

داشته باشید. این مجوز    مجوز شرکت در آزمون جامع دکتریبرای شرکت در آزمون جامع باید  .2

سامانه  ب این مجوز در صادر می کند. برای کس تحصیالت تکمیلی پردیس فنی آموزش  اداره را 

  «درخواست ها ثبت و ارسال»( در بخش its3.ut.ac.ir) پشتیبانی خدمات فناوری اطالعات

اگر قبال نمره زبان تان ثبت نشده است باید مدرک مربوط را به  درخواست خود را ثبت کنید. 

مجوز برایتان   ،را داشته باشید  بند قبلاگر چهار شرط پیوست درخواست در سامانه بارگذاری کنید. 

 صادر و بصورت نامه اتوماسیونی به دانشکده ارسال می گردد.

  مجوز شرکت در آزمون جامع دکتریدقت فرمایید افرادی که برایشان از سوی پردیس فنی  .3

 صادر نشود حق شرکت در آزمون را ندارد. لطفا برای دریافت این مجوز امروز اقدام کنید.

در هر    14نمره   ، حد نصاب قبولی کثر دو بار می تواند در آزمون جامع شرکت کند.هر دانشجو حدا .4

 در کل آزمون است.   1۶و معدل   ،درس/موضوع

حد نصاب نمره زبان، با توجه به تنوع آزمون های زبان، مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه   .5

. لزومی ندارد  ثبت شده باشدنمره قبولی زبان حتما باید در کارنامه است. دقت فرمایید که 

نشده باشد. کافی است در زمان ورود به دانشگاه   نمره زبان در زمان برگزاری آزمون جامع منقضی

 . نشده باشد  منقضی 

در  نیز،  9۸ ی ورود  انیدانشجو. است 9۷  یورود دکتری  انیدانشجو  محور حول  99 آذر آزمون  .6

 ،و سایر شرایط را نیز دارا باشند  شده باشد  کارنامه ثبتدر واحدشان  1۸ قبولی  که نمره   یصورت

میان  از  اگر  ،ییموارد استثنادر  . شرکت کنند آزمون این  در و تشویق می شوند که  توانند  یم

درخواست شرکت در آزمون را داشته    کهد نباش  ماندهباقی  کسی  9۷قبل از  ی ورود  انیدانشجو

 دارد. دانشگاه کمیسیون موارد خاص  از مجوز  نیاز به کسب ،باشد 



( cecm.ut.ac.ir) دانشکده  CECMغیر حضوری در سیستم و  یآزمون به صورت کتب  .7

  ی امتحان شفاهها   درس/موضوعاز   یبرخ  ی برایا استاد و/گروه  د یصالحد  بنا بر  . شود یبرگزار م

جایگزین امتحان کتبی  . امتحان شفاهی ه شده استآزمون در نظر گرفت  یلیهم به عنوان بخش تکم

 نیست، مکمل آن است.

 CECMدر   Comprehensive Exam Fall 99با نام  درسیآزمون  یجهت برگزار .8

حضور   teacherگروه ها و بخش ها در این درس بعنوان  رانیمد   . تمامی شده است لی تشک

که مقرر است در آزمون شرکت   ی عزیز ان یدانشجو  مامتهستند.  دارند و عمال برگزار کننده آزمون 

. آزمون  است Exam99ثبت نام  دیکل .ثبت نام کنند  CECM ستمیدرس در س   نیدر ا د یکنند با

د  نبرگزار خواه ،برگزار شد   elearnو  CECM در  ترم درس  انیپا یها که آزمون ب یها به همان ترت

  .شد 

(  Topicsموضوع های امتحان ) و مدیر گروه با هماهنگی با استاد راهنما موظف است هر دانشجو  .9

  شود یم نی مع نهایی کرده و با تایید استاد راهنما به اطالع مدیر گروه برساند. به این ترتیبرا خود 

  هر گروه   معدود   یهاTopic  . مجموعهقرار است امتحان دهد را   ییهاTopicکه هر دانشجو چه 

هر دانشجو در  و تغییری نکرده است.  اعالم شده است شمابه تحصیلی اول سال   ازهمان است که 

دانشجو ملزم به شرکت در همان موضوع هایی است که مورد تایید    آزمون می دهد. Topicسه 

های امتحانی خود ابتدا با استاد  Topicلطفا برای نهایی کردن  استاد راهنما و گروه قرار گرفته است.

 راهنما و سپس با مدیر گروه، ترجیحا با ایمیل، در تماس باشید. 

در بخش شفاهی آزمون )در صورت وجود( سواالتی کلی تر در خصوص حوزه تحقیق رساله   .10

توضیحات بیشتر در مورد آزمون شفاهی را   شما و مطالب علمی مرتبط با آن نیز پرسیده خواهد شد.

 واند از مدیر گروه بپرسید.می ت 

که در دوره قبل آزمون جامع شرکت کرده و حد نصاب قبولی را   یانیدانشجو یدر موارد  .11

اگر چنین است حتما به  لطفاً   .دو درس را امتحان دهند  ای ک یفقط الزم است   ، گاهکسب نکرده اند 

   اطالع مدیر گروه برسانید.

با  و احراز شدن سایر شرایط شرکت در آزمون جامع چک کردن نمره زبان  تیمسئول .12

 .  است پردیس فنی

ایمیل های خود   .د یبخش خود در تماس باش  ا یگروه   مدیربا از طریق ایمیل  ماًیمستق  لطفاً .13

 را هم مرتبا چک کنید. 

به  و با ایمیل  CECM قی از طر  پس از نهایی شدنها  آزمون  یاتئساعت و روز و جز .14

   تان خواهد رسید. اطالع



  رسمی و مقرراتیدر موارد محتوایی با مدیر گروه و در موارد اگر سوال یا ابهامی هست لطفا  .15

و خانم کوثری    hdastmalchi@ut.ac.irخانم دستمالچی  با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده )

kowsari@ut.ac.ir تحصیالت تکمیلی پردیس مربوط    اداره. در مواردی که به  ( تماس بگیرید

یا کارشناس تحصیالت تکمیلی پردیس )خانم شریفی( آموزش می شود، می توانید با مدیر اداره  

 تماس بگیرید.مسئول برق و کامپیوتر )آقای جعفری(  

اه  به احتمال زیاد، طبق روال معمول، در نیمه دوم اردیبهشت م دوره بعدی آزمون جامع .16

 سال آینده برگزار خواهد شد. زمان دقیق را آموزش دانشگاه و پردیس فنی اعالم می کنند.
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