
  

  جهت شركت در آزمون جامعمجوز اخذ فرايند 

  
 16آنها در صورتي كه معدل كل پس از گذراندن كليه دروس دوره و ثبت كليه نمرات درسي در كارنامه  يان دكتريدانشجو

در اين خصوص ضروري است نسبت به اخذ مجوز شركت در . دنتوانند در آزمون جامع شركت نماي مي باشد 16باالتر از و 
  :آزمون جامع به شرح زير اقدام نمايند

  ).با آزمون كتبي و شفاهي(فرم تقاضاي ارزيابي جامع دكتري  دانلود  -١
دانشكده مدير محترم گروه آموزشي و رئيس محترم كميته تخصصي  ،توسط استاد محترم راهنماتكميل و امضاي فرم  - ٢

 .مربوطه
 .) 23نبش رضاي (آموزش پرديس  دواح دانشجو جهت بررسي وضعيت آموزشي به مراجعه حضوري -٣
پس از بررسي در صورتي كه دانشجو شرايط الزم را داشت از طريق مكاتبه اتوماسيوني، مجوز شركت در آزمون براي  -٤

 .شود گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي
و پس از رفع مشكل  در صورتي كه دانشجو مشكل آموزشي داشت، دانشجو جهت رفع مشكل آموزشي راهنمايي شده -٥

 .شود آموزشي، مجوز شركت در آزمون براي گروه آموزشي مربوطه توسط واحد آموزش ارسال مي
روز قبل از برگزاري امتحان جامع نسبت به گرفتن  مجوز   20دانشجويان متقاضي شركت در آزمون، حداقل است ضروري  -٦

 . شركت در آزمون اقدام نمايند
  

  يادآوري

 وزشي دانشگاه فردوسي، در صورت عدم قبولي در اولين ارزيابي جامع، دانشجو حداكثر بايد تا پايان نيمسال طبق آيين نامه آم
دوره دكتري محروم  در  دوره را ادامه دهد و در غير اينصورت از ادامه ،بعد در ارزيابي جامع دوم شركت كند و در صورت قبولي

  .خواهد شد
  جامع را انتخاب واحد نموده اند و يا بيش از دو بار در آزمون جامع شركت نموده و نمره دانشجوياني كه بيش از دوبار آزمون

  .طبق آيين نامه از ادامه تحصيل محروم هستند  ،قبولي را نياورده اند
  در  لذا . جامع را دارنددر امتحان حق شركت ، از واحد پرديس اخذ مجوز شركت در آزمون جامع پس ازدانشجويان پرديس

  .قبولي نامبرده در آزمون جامع، كان لم يكن تلقي مي گردد  صورتي كه دانشجو مجوز شركت در آزمون جامع را نداشته باشد،

  

 دانشگاه فردوسي واحد آموزش پرديس بين الملل


