
  دکتري آزمون جامعدستورالعمل 

 آزموندر  16حداقل  نمرهکسب میانگین با  یموزشآاتمام مرحله س از پموظف است دکتري  يدانشجومطابق مقررات، 
مربوط و  / پژوهشکدهدانشکدهیا گروه آموزشی و  توسطکتبی و شفاهی  در دو بخش یاد شده جامع شرکت نماید. آزمون

  زیر برگزار می شود.با رعایت مواد  میلی دانشگاهتحصیالت تک مدیریتبا نظارت 

بخش مدیریت  ،موجود در سایت دانشگاه(فرم درخواست صدور مجوز برگزاري آزمون جامع  بایستیدانشجو  :1ماده 
هفته  2، حداکثر تا الت تکمیلی) را تکمیل نموده و با ارائه به مدیریت تحصیالت تکمیلی و استعدادهاي درخشانیتحص

  را دریافت نماید. فوق مجوز حضور در آزمونتاریخ برگزاري آزمون کتبی، قبل از 

  .شدبامیحداکثر فاصله زمانی مجاز میان مراحل کتبی و شفاهی آزمون جامع دو هفته  :2ماده 

  آزمون کتبی: 3ماده 

 و راهنما استاد ابانتخ به واحد درسی) 6به ارزش حداقل در مجموع ( اصلی درسعنوان  سه یا دو شامل کتبی آزمون -1
 نمره آزمون جامع را تشکیل می دهد.درصد  70و  باشدمی آموزشی گروه تصویب

  شوند.طراحان و ممتحنین آزمون کتبی از میان مدرسان دروس مربوط و توسط گروه آموزشی تعیین می -2

  طرح و تصحیح شود. مشاور وي غیر استاد راهنما وتوسط حداقل یکی از عناوین درسی آزمون کتبی دانشجو باید  تبصره:

  آزمون شفاهی (مصاحبه) :4 ماده

 به دانشجو يرساله تحقیق طرح و دانشجو استدالل و بیان قدرت علمی، توان زمینه در سواالتی شامل شفاهی آزمون -1
  نمره آزمون جامع را تشکیل می دهد.درصد  30و و  باشدمیهیات داوران  تشخیص

 داخلی متخصص داور سهاستاد یا استادان مشاور،  استاد یا استادان راهنما، عبارتند از: اعضاي هیات داوران -2
  .تکمیلی تحصیالت مدیریت و نماینده )استادیاري حداقل مرتبه با دانشگاه علمی عضوهیات(

  الزامی نیست.هیات داوران مشاور در ترکیب  یا استادان استاد حضور :1 تبصره

سه نفر داور متخصص با مرتبه حداقل استادیاري در داخل دانشگاه در دسترس نباشد، دعوت از در مواردي که  :2 تبصره
  هاي دیگر با مرتبه حداقل دانشیاري به عنوان داور بالمانع است.متخصصین دانشگاه

   است. 16حداقل نمره قبولی در آزمون جامع  :5 ماده

 جامع آزمون درو در مجموع حداکثر دو بار  باریک  صیلیتح نیمسال هر درمجاز است  دکتري دانشجوي هر :6 ماده
  دانشجو نباید کمتر از سه ماه باشد. کتبی جامع آزمون دو بین زمانی فاصلهصورت  در هر .نماید شرکت

و ثبت نمره  برگزاري مهلت و تمدید قابلدیگر  نیمسال براي یک حداکثر دکتري جامع آزمون اخذ اولین فرصت :7ماده 
 کارنامه در صفر نمره نیمسال، ومیند پایان تا جامع آزمون برگزاري عدم صورت در. باشدمی نیمسال دومین انپای تا آن

  .گرددمی تلقی وي جامع آزمون فرصت اولین عنوان به و درج دانشجو

اخذ ي اولین نیمسال بعدبایستی در دانشجو در اولین فرصت آزمون جامع، آزمون مجدد در صورت عدم موفقیت  تبصره:
  در نیمسال بعدي نخواهد بود.. اخذ فرصت دوم آزمون جامع قابل تمدید و برگزار شده و نمره آن ثبت گردد

  درخشان استعدادهاي و تکمیلی تحصیالت مدیریت


