دستورالعمل اجرایی برگزاری ارزیابی جامع دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

ماده :1
دانشجویانی که دروس مرحله آموزشی را با موفقیت به اتمام رسانده
باشند و میانگین کل نمرات آنان کمتر از  16نباشد ،پس از کسب مجوز
از تحصیالت تکمیلی دانشکده،باید در اولین ارزیابی جامع که به
صورت کتبی و شفاهی برگزار می شود  ،شرکت نماید.
تبصره :1دانشجویان می بایستی فرم درخواست برگزاری امتحان
جامع را  ،یک ماه قبل از زمان مقرر به دفتر گروه ارائه نمایند

(.

دانشجویان به منظور اخذ فرم مربوطه به وب سایت دانشگاه تب دانشکده ها-

دانشکده برق رایانه و فناوری اطالعات-فرم های آموزشی و پژوهشی تحصیالت
تکمیلی-فرم درخواست امتحان جامع دانشجویان دکتري دانشکده کامپیوتر و فناوري
اطالعات مراجعه

نمایند)

تبصره:2ارزیابی جامع در هر نیمسال یکبار (اردیبهشت ماه و آذرماه)
برگزار می گردد.
تبصره :3بخش امتحان کتبی شامل  4درس به انتخاب استاد راهنما
و تصویب شورای تحصیالت تکمیلی گروه آموزشی می باشد.
تبصره :4الزم است فرم مربوطه به تایید استاد راهنما و اداره
آموزش دانشکده رسیده باشد.

ماده :2
ارزیابی جامع با تقاضای دانشجو و تایید استاد راهنما برگزار می
گردد.این آزمون شامل دو بخش کتبی و شفاهی است که با نظارت
شورای تحصیالت تکمیلی گروه ،توسط هئات داوران مرکب از
استاد/اساتید راهنما و سه نفر از اعضای هیات علمی دارای حداقل
مرتبه ی استادیاری  ،برگزار می شود.
تبصره :1این امتحان به دو صورت کتبی و شفاهی با ارزش یکسان
برگزار می شود و نتیجه هر دو امتحان به طور توام فقط با یک
نمره ارزیابی می شود.
تبصره :2نمره کتبی تا پس از ارزیابی بخش شفاهی نزد معاونت
آموزشی دانشکده به صورت محرمانه باقی می ماند.

تبصره :3نمره دانشجو در امتحان جامع نباید از ( 15در مقیاس
نمره دهی بین صفر تا بیست) کمتر باشد در غیر اینصورت دانشجو
مردود است و به وی اجازه داده می شود که فقط برای یک نوبت دیگر
در آزمون جامع شرکت کند.
تبصره :4هدف از امتحان جامع در دوره دکتری تکرار امتحان در
دروس خوانده شده توسط دانشجو نیست  ،بلکه هدف ارزیابی :خالقیت ،
قوه ابتکار ،نوآوری ،توانایی و قابلیت دانشجو در تحقیق و نگارش
رساله است.

ماده :3
اسامی متقاضیان شرکت در ارزیابی جامع ،پس از ارائه نمره قبولی
آزمون زبان خارجی و تایید صالحیت شرکت آنان در ارزیابی جامع
توسط اداره آموزش دانشکده ،در شورای تحصیالت تکمیلی بررسی و
مجوز شرکت درامتحان جامع صادر می گردد.
تبصره 11ارائه گواهی قبولی آزمون زبان انگلیسی با کسب حداقل
نمره قبولی الزم در آزمونهای بین المللی رسمی مورد تائید به شرح
ذیل می باشد :

تبصره:2

ازمون تافل
 500امتیاز
ازمون تولیمو
 520امتیاز
 60امتیاز
آزمون MCHE
 6امتیاز
آزمون IELTS
حداقل 50
آژمون EPT
به دانشجویان مقطع دکتری تخصصی بصورت مشروط اجازه داده

می شود چنانچه نمره  EPTآنهاا  40تاا  49باشاد باا اخاذ تعهاد در
امتحان جامع شرکت کرده و نمره قبولی (حداقل  )50را قبال از دفاا
از رساله ارائه

کنند(.

ضمنا دانشجویانی که نمره زبان

EPTکمتار 1ز  40مای

گیرند در ترم هایی که در انتظار کسب نمره قبولی زباان هساتند  25درصاد شاهریه
ثابت را پرداخت

کنند)

