
 به نام خدا

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

   وتر یبرق و کامپ یدانشکده مهندس  دانشجویان عزیز دکتری 

 ، با سالم و احترام

  وریشهر ام 31تا  ام22  بازهرا در  یاهلل آزمون جامع دکتر ء شا و دانشگاه ان  سی با مقررات پرد ی در سازگار

 : رسد  یخصوص به عرض م  نیچند در ا ینکات .کرد م یخواه ر برگزا 1399

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.

در هر    14حد نصاب قبولی نمره   هر دانشجو حداکثر دو بار می تواند در آزمون جامع شرکت کند. .2

 در کل آزمون است. 1۶درس/موضوع و معدل 

حد نصاب نمره زبان، با توجه به تنوع آزمون های زبان، مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه   .3

. لزومی ندارد نمره  نمره قبولی زبان حتما باید در کارنامه ثبت شده باشداست. دقت فرمایید که 

  منقضیه نشده باشد. کافی است در زمان ورود به دانشگا زبان در زمان برگزاری آزمون جامع منقضی

. در این خصوص اگر سوال یا ابهامی هست لطفا با دفتر تحصیالت تکمیلی دانشکده نشده باشد 

)جناب آقای نادر سرداری( یا اداره تحصیالت تکمیلی پردیس )سرکار خانم لیال شریفی( تماس  

 بگیرید.

  991یا  982داشتن ثبت نام معتبر در هر یک از دو نیمسال  99برای آزمون جامع شهریور  .4

حذف ترم داشته اید، جهت شرکت در   9۸2دقت فرمایید که اگر در نیمسال . کفایت می کند

 ثبت نام معتبر داشته و شاغل به تحصیل باشید. 991الزاما باید در نیمسال   99آزمون جامع شهریور 

  ییموارد استثنادر ممکن است . است 9۷ ی ورود دکتری  ان یعمدتاً حول دانشجو 99شهریور آزمون  .5

که نیاز به مجوز کمیسیون موارد خاص دارند.  د نباش  ماندهباقی   9۷قبل از   یورود  ان یاز دانشجو

اعالم و در   99شهریور  22قبل از واحدشان تا  1۸  قبولی که نمره   یدر صورت 9۸ ی ورود  انیدانشجو

. این شرایط  ندارد یشرکت کنند و منع قانون ورماهیشهرآزمون در  توانند ی  م ،شده باشد  کارنامه ثبت

 امسال استثنا به سبب تاخیر زمان برگذاری آزمون پیش آمده است.

در    .شود ی برگزار م دانشکده  CECMغیر حضوری در سیستم و  یآزمون به صورت کتب  .6

هم به   یامتحان شفاه توان  ی ها م درس/موضوع از   ی برخ ی برایا استاد گروه  د یصورت صالحد 

. امتحان شفاهی جایگزین امتحان کتبی نیست، مکمل آن  آزمون در نظر گرفت ی لیعنوان بخش تکم

 است. 



  CECMدر   Comprehensive Exam Summer 99با نام  درسیآزمون  یجهت برگزار .7

  teacherمحترم گروه ها و بخش ها در این درس بعنوان  رانیمد   . تمامی شده است لی تشک

که مقرر است در آزمون    یعزیز  انیدانشجو  مامتهستند. حضور دارند و عمال برگزار کننده آزمون 

.  است Exam99ثبت نام  دیکل .ثبت نام کنند   CECM ستم یدرس در س  نیدر ا د یشرکت کنند با

  .د شد نبرگزار خواه ،برگزار شد  CECMترم درس    انیپا یها که آزمون ب یآزمون ها به همان ترت

(  Topicsموضوع های امتحان ) و مدیر گروه با هماهنگی با استاد راهنما موظف است هر دانشجو  .8

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

همان است   ی هر گروههاTopic  . مجموعهاست امتحان دهد  قراررا   ییهاtopicکه هر دانشجو چه 

و تغییری نکرده است. دانشجو ملزم به شرکت در    اعالم شده است شمابه تحصیلی اول سال  ازکه 

 همان موضوع هایی است که مورد تایید استاد راهنما و گروه قرار گرفته است. 

که در دوره قبل آزمون جامع شرکت کرده و حد نصاب قبولی را کسب نکرده    یانیدانشجو یدر موارد  .9

اگر چنین است حتما به اطالع مدیر   لطفاً .دو درس را امتحان دهند  ا ی ک یفقط الزم است   ، گاهاند 

   گروه برسانید.

جناب با و احراز شدن سایر شرایط شرکت در آزمون جامع چک کردن نمره زبان  تیمسئول .10

 .  است یسردار  یآقا

ایمیل های خود   .د یبخش خود در تماس باش  ا یگروه   مدیربا از طریق ایمیل  ماًیمستق  لطفاً .11

 را هم مرتبا چک کنید. 

تان خواهد به اطالع   CECM قیاز طر پس از نهایی شدنامتحان ها  روز و جزییاتساعت و  .12

 رسید.

 . د یو سالمت باش  داریپا

   با تشکر و احترام، 

   یبابک نجار اعراب

   یلیتکم الت یو تحص  یمعاون پژوهش

 دانشگاه تهران   وتریبرق و کامپ  یدانشکده مهندس 

 

 


