
 
  

  دكتري  رساله پيشنهاديطرح تصويب و مراحل  ارزيابي جامعآزمون  برگزارينامه اجرايي شيوه
  دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان 

  
 ارزيابي جامع  -الف 

 
هنما و استاد را پيشنهادبه (انتخاب درس از هر سه مقطع مجاز است)  ارزيابي جامع عبارت از آزموني شامل دو يا سه درس اصلي ) 1

يا بيشتر ملزم به  16كه دانشجويان دوره دكتري پس از گذراندن واحدهاي درسي و مشروط به كسب معدل  تصويب گروه است
 . شركت در آن هستند

از رساله است. آن دسته  طرح پيشنهاديمشروط به گذراندن ارزيابي جامع و تصويب  5ثبت نام از كليه دانشجويان دكتري در ترم  ) 2
 6 نيمسالبيشتر فرصت خواهند داشت، يعني ثبت نام در  نيمسالكه يك بار در ارزيابي جامع رد شده باشند، يك  دانشجوياني

رساله خواهد بود. در غير اين صورت، از اين دانشجويان در نيمسال  طرح پيشنهاديمشروط به گذراندن ارزيابي جامع و تصويب 
 د شد.بعدي ثبت نام به عمل نخواهد آمد و اخراج خواهن

- عدم قبولي در آزمون جامع، پرونده دانشجو جهت تصميمپس از دو بار در صورت  ،و پس از آن 95تبصره: براي دانشجويان ورودي 

 گيري در خصوص امكان شركت مجدد در آزمون جامع به كميسيون موارد خاص دانشگاه ارسال خواهد شد.

نفر  3مشاور و  يكي از اساتيداستاد راهنماي دوم يا ، اول ياستاد راهنماشامل  ارزيابانهيات  توسط كتبياين ارزيابي به صورت  ) 3
تواند مي ارزيابهر پذيرد. پيشنهاد گروه، تأييد دانشكده و معاون آموزشي دانشگاه، انجام ميياب به زاراعضاي هيأت علمي به عنوان 

- بايد قبال اطالعارزياب بوده و دقيقه به ازاي هر  120 تا 45ولي مدت زمان امتحان  ،يا همه دروس سئوال طرح نمايد دويا از يك 

 رساني شود.

بدون  توسط گروه آموزشي استاديار مجاز به تدريس در مقطع دكتري باشند. انتخاب ارزياباناستاد يا دانشيار و يا ارزيابان بايد  ) 4
چه ارزيابان از مراكز و موسسات  چنانمجاز است.  دانشگاه،داخل يا خارج ميان اعضاي هيأت علمي واجد شرايط محدوديت از 

 بايد دانشيار يا استاد پژوهشي باشند.  ،تحقيقاتي باشند

  گيري منظور در معدل 2با ضريب  ي اولنمره استاد راهنماضروري است.  20از  16كسب نمره براي قبولي در ارزيابي جامع  ) 5
 شود. مي

 امع نيست. رساله جزئي از ارزيابي ج طرح پيشنهاديبررسي و تصويب  ) 6

به صورت متمركز براي  تاريخ آخرين امتحان آموزشي آن نيمسالقبل از در هر نيمسال و يك بار را جامع ارزيابي  ها بايددانشكده ) 7
. تاريخ مذكور بايد ، اعالم شودپس از برگزاري آزمون جامع هفته 2حداكثر تا و نتيجه ارزيابي  هاي آموزشي برگزار نمايندكليه گروه

 . برسد اطالع مديريت تحصيالت تكميلي دانشگاهاي آموزشي دانشكده تاييد شود و به در شور



 
و ها د داشت و گروهنخواهبرعهده را  االتسوآوري و تنظيم مسئوليت جمعهاي آموزشي و مديران گروهمعاون آموزشي دانشكده  ) 8

 موظف به همكاري هستند. اعضاي هيات علمي 

  ثبت نام  "ارزيابي جامع"در سيستم آموزش با انتخاب درس  ،در آزمونشركت اجد شرايط ودانشجويان در ابتداي نيمسال   ) 9
 كنند. مي

و به منظور بررسي پرونده و صدور ماه پيش از برگزاري آزمون جامع، اسامي دانشجويان متقاضي بايستي به صورت يكجا  2حداقل  ) 10
دانشجوياني كه داراي نقص پرونده بوده و در دانشگاه ارسال شود. ها به مديريت تحصيالت تكميلي از دانشكدهمجوز آزمون جامع 

 زمان مقرر اعالم شده نسبت به رفع نقص اقدام ننمايند مجوز حضور در ارزيابي جامع را نخواهند داشت.

ند. به اقدام نماي 1/430هفته پيش از برگزاري آزمون جامع نسبت به تكميل فرم  2نشجويان موظف هستند حداكثر تا كليه دا ) 11
 همراه داشتن اين فرم پس از تاييد معاون آموزشي دانشكده در روز جلسه ارزيابي الزامي است. 

پس از آزمون توسط استاد راهنما در سامانه ثبت شود. در هنگام ثبت نمره نام استاد(ان)  هفته 2نمره آزمون جامع بايستي حداكثر  ) 12
سيستم ثبت شده باشد. در غيراينصورت پيش از ثبت نمره نسبت به اضافه نمودن راهنما، مشاور و داوران بايستي به طور كامل در 

 و تكميل آن اقدام الزم صورت گيرد.

تا زمان ارزيابي جامع، نمره  انبزعدم ارايه نمره در صورت ارزيابي جامع نمره زبان ارايه دهند.  تا پيش ازبايد  94دانشجويان ورودي  ) 13
و سطح  خواهد شد تعيين 18از ان تا زمان دفاع از رساله، نمره رساله بصورت عدم ارايه نمره ز درتعيين مي گردد.  19رساله از 

 . ترين سطح ممكن قبولي استكه پايينمي شود در نظر گرفته  "خوب"دفاع از رساله قبولي 

ت. در صورت عدم ارائه نمره زبان الزامي اسرساله ارائه نمره قبولي زبان تا پيش از دفاع و بعد از آن  95براي دانشجويان ورودي  ) 14
 التحصيلي وجود نخواهد داشت.امكان برگزاري دفاع و فارغ

ها درصد مورد نياز است و در مورد ساير آزمون 50توسط دانشگاه، حد قبولي زبان در صورت برگزاري آزمون : نمره زبان معتبر ) 15
  مطابق جدول زير عمل خواهد شد:

  توضيح  قابل قبولحداقل نمره   آزمون زبان 
IELTS 5/5  نمره كل  

TOEFL  470  نمره كل  
TOEFL-IBT 61  نمره كل  

TOLIMO  470  نمره كل  
MCHE  50  نمره كل  

  
  



 
  دكتري پيشنهادي رسالهطرح تصويب مراحل  ب)

و به تأييد  باشد شدهدر نيمسال دوم مشروط به اين است كه استاد راهنما و عنوان اوليه رساله مشخص دانشجويان دكتري ثبت نام  ) 1
 مجاز به انتخاب واحد در نيمسال دوم نخواهد بود.دانشجو . در غير اين صورت، رسيده باشدگروه 

 : عبارتند از دكتري رساله طرح پيشنهاديمراحل ارزيابي و تصويب  ) 2

   ررسي و تاييد آن و ب توسط استاد راهنما در گروه(در قالب فرم مربوطه) نهايي شده كامل و  طرح پيشنهاديارايه (الف) 
  ) دانشگاهبدون محدوديت از داخل يا خارج استاديار با سه سال سابقه و باالتر و داور  3تعيين داوران (حداقل (ب) 
  و دريافت نظرات داوران به صورت كتبي يا استفاده از پست الكترونيك توسط مدير گروه  طرح پيشنهاديارسال (ج) 

  گويي د راهنما جهت انجام اصالحات و يا پاسخ(د) ارايه نظرات داوران به استا
  با حضور داوران و تصويب يا رد آن  طرح پيشنهاديپس از اصالح  طرح پيشنهادي(ه) برگزاري جلسه دفاع از 

  (و) طرح مجدد در جلسه گروه و درج در صورت جلسه گروه و ارسال به شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده 
  شوراي تحصيالت تكميلي دانشكده  ) بررسي و تصويب اوليه درز(
  ) بررسي و تصويب نهايي در شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه پس از گذراندن ارزيابي جامع ح(

يد تا يكي از اسايراهنماي دوم ، استاد اول ينماينده تحصيالت تكميلي، استاد راهنما با حضور طرح پيشنهاديجلسه دفاع از  ) 3
گيري تصميم طرح پيشنهاديدهي در خصوص رد يا تصويب . اين افراد با نمرهيابدرسميت مي الهرس طرح پيشنهاديداور  3مشاور، 

 حضور در جلسه از طريق ويدئو كنفرانس بالمانع است. خواهند كرد. 

توسط استاد راهنما در سامانه ثبت  طرح پيشنهاديروز پس از دفاع  10بايست حداكثر رساله دكتري مي طرح پيشنهادينمره  ) 4
ود. در هنگام ثبت نمره نام استاد(ان) راهنما، مشاور و داوران بايستي به طور كامل در سيستم ثبت شده باشد. در غيراينصورت ش

 پيش از ثبت نمره نسبت به اضافه نمودن و تكميل آن اقدام الزم صورت گيرد.

طرح ، محتواي علمي به سئواالت) (پاسخ طرح پيشنهادي در حوزه تحقيقبا توجه به سه جنبه تسلط علمي دانشجو دهي نمره ) 5
 پيشنهادي ضميمه است). جدول صورت مي گيرد ( طرح پيشنهادينگارش نحوه و  پيشنهادي

رساله از ابتداي نيمسال دوم تحصيلي دانشجو قابل اجراست و براي شروع پژوهش رساله و  طرح پيشنهاديارزيابي و تصويب اوليه   ) 6
كافي است. اما، تصويب نهايي و استمرار پژوهش رساله منوط به م وجود موانع قانوني ديگر) (در صورت عدپرداخت گرنت مربوطه 

  رزيابي جامع خواهد بود. قبولي در آزمون ا
به صورت سمينار يك روزه با حضور اعضاي گروه و دانشجويان تحصيالت تكميلي  تواندمي طرح پيشنهاديبرگزاري جلسات دفاع از  ) 7

 انجام شود. 

توانند مقررات و ضوابط خاص خود را تعريف و عمل نمايند طوري كه خارج از چارچوب آيين نامه آموزشي ها ميو دانشكدهها گروه ) 8
 نامه اجرايي نباشد. دوره دكتراي تخصصي و اين شيوه

 گيري خواهد نمود. بيني نشده، شوراي تحصيالت تكميلي دانشگاه تصميمدر موارد پيش ) 9



 
 موافقت صورت در آن از قبل هايورودي براي و االجراست الزم بعد به 93 ورودي دكتري دانشجويان ايبر نامه شيوه اين اياجر ) 10

 .بود خواهد اجرا قابل دانشكده و گروه

به مورد بازبيني قرار گرفت و دانشگاه تحصيالت تكميلي آموزشي و در شوراي  25/4/1397 مورخ 408جلسه نامه در اين شيوه ) 11
 تصويب رسيد. 

    
 :طرح پيشنهاديه ارزيابي دهي بجدول پيشنهادي براي نمره

  امتياز   مورد 
  امتياز 7حداكثر   امتياز) 7( طرح پيشنهاديتسلط دانشجو بر مباحث علمي مرتبط با 

  
  امتياز)  8( طرح پيشنهاديمحتواي 

  

  امتياز 2حداكثر   اهميت موضوع و ضرورت انجام تحقيق 
 امتياز 2حداكثر   همخواني موضوع با رشته تحصيلي 

 امتياز 2حداكثر   كار با تعداد واحد رساله  تناسب حجم
 امتياز 2حداكثر   تازگي و غير تكراري بودن موضوع 

  
  امتياز)  5( طرح پيشنهادينحوه نگارش 

  

  امتياز 1حداكثر   عنوان رساله 
  امتياز 1حداكثر   چگونگي بيان مسئله 

  امتياز 1حداكثر   مرور مطالعات انجام شده در زمينه تحقيق 
  امتياز 1حداكثر   و روش ها  مواد

  امتياز 1حداكثر   كيفيت نگارشي 
    

  16حداقل الزم   گانه فوق)  10ارزيابي كلي (جمع موارد 
 


