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 مقدمه

 ،1397فردوسی مشهد مصوب شهریورماه تحصیلی دانشگاه  هایدورهجامع آموزشی  نامهشیوه 62 به استناد ماده

پس از پایان دوره آموزشی دانشجو و پژوهشی،  ـ در شیوه آموزشیتخصصی در مقطع دکتری  عابی جامیارز

با نظارت برای آغاز فعالیت پژوهشی وی تحلیل و استنباط ی هاو توانمندی هااحراز قابلیت سنجش و منظوربه

کیفیت طراحی و  بهبودعدالت آموزشی،  رتقایا منظوربه .پذیردمیدانشگاه انجام آموزشی  تمعاونمرکز آزمون 

 استثنایبه) های آموزشیجامع در همه گروه هایارزیابیوحدت رویه در برگزاری ایجاد و  ی آزموناجرا

 تنظیم شده است.نامه در دانشگاه فردوسی مشهد تهیه و این شیوه، دامپزشکی(دستیاری تخصصی های دوره

 

 

از تمام دروس دوره الزامی  16برای ورود به مرحله آزمون جامع کسب حداقل میانگین نمره  

 است.

تحصیلی دانشگاه  هایدورهجامع آموزشی  نامهشیوه 60ماده  1میانگین کل دوره با عنایت به تبصره    1تبصره 

 محاسبه می شود. فردوسی مشهد

دوره آموزشی خود را به پایان  ،نیمسال تحصیلی چهار حداکثر مدت دردانشجو موظف است 

 در ارزیابی جامع شرکت کند. پنجمنیمسال  تاحداکثر و  برساند

آمادگی  و نامثبتمستقل در یک نیمسال  طوربه بایدبرای شرکت در ارزیابی جامع،  دانشجو  1تبصره 

 .انتخاب واحد کرده باشد را برای آزمون جامع

مجوز با  تحصیلی، مرحله آموزشی دانشجو تمام نشده باشد، چهارمتا پایان نیمسال  کهدرصورتی 2 تبصره

حداکثر یک نیمسال با احتساب در سنوات تحصیلی، به زمان شرکت در کمیته منتخب آموزشی دانشگاه 

 شود.ارزیابی جامع اضافه می

چنانچه دانشجو پس از پایان دوره آموزشی، در صورت احراز شرایط واحدهای گذرانده و  3تبصره 

در اولین نوبت ارزیابی جامع سنوات(  در احتساب بدون تحصیلی مرخصی جزبه) دلیل هر بهمیانگین کل، 

 است. جامعارزیابی  در شرکت به مجاز بعدی در نوبت تنها مردودی است و منزلهبهشرکت نکند، 

 فصل اول: شرایط شرکت در ارزیابی جامع

 1ماده  

 2ماده 
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حداکثر دو نوبت در ارزیابی جامع شرکت کند. در صورت عدم موفقیت  تواندمیهر دانشجو 

ارزیابی، از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و به وی گواهی واحدهای  دانشجو در دومین نوبت

 درسی گذرانده شده داده خواهد شد.

 بینیپیشغیرقابلخانواده و وقوع حوادث  یکدرجهدر موارد استثنایی مانند بیماری، فوت اعضای  1تبصره 

که دانشجو نتواند در ارزیابی جامع شرکت کند، باید دالیل و مستندات را حداکثر یک ماه پس از ارزیابی 

شورای تحصیالت تکمیلی گروه یا شورای آموزشی  تأییدجامع به آموزش دانشکده ارائه نماید. پس از 

نماید. چنانچه دالیل دانشجو موجه گیری میی دانشگاه در این مورد تصمیمدانشکده، کمیته منتخب آموزش

 شد.آن نوبت ارزیابی جامع برای وی محسوب نخواهد  ،تشخیص داده شود

دیگر  باریکتواند تنها ارزیابی، دانشجو میصورت عدم موفقیت دانشجو در دومین نوبت در  2تبصره 

 منوط به مجوز کمیسیون موارد خاص دانشگاه در ارزیابی جامع شرکت نماید.

 

 

 

 

برگزار  هادانشکدهکلیه در  ،طبق تقویم تحصیلی دانشگاهدر سال،  دو نوبت دررزیابی جامع ا

 شود.می

نمره از  14)درصد  70سهم نمره کتبی  که باشدمیکتبی و شفاهی  ارزیابیدو  شاملارزیابی جامع 

 است. (20نمره از  6) درصد 30و سهم نمره شفاهی ( 20

 هایگروهمجازی به  صورتبهدر شرایطی که معاونت آموزشی دانشگاه برگزاری ارزیابی جامع را  1تبصره 

، نمره هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت آموزشی دانشگاهبا  تواندمیگروه آموزشی آموزشی ابالغ کند، 

 .دهددرصد افزایش  50 درصد به حداکثر 30را از بخش شفاهی 

توسط  گرایش-رشتهدر هر  «ارزیابی جامع کمیته» الزم استبرای ارزیابی جامع در هر نوبت   

بع ارزیابی، طرح ناتشکیل شود. این کمیته مسئول تعیین م شورای تحصیالت تکمیلی گروه تعیین و

 شفاهی است. ارزیابی کتبی و، سؤال

 جامع ارزیابی برگزاری نحوه: دوم فصل

 3ماده 

 4ماده 

 5ماده 

 6ماده 
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)طبق ارزیابی  کامل به همراه منابعتوسط  گرایش-رشتهدر هر  اسامی اعضای کمیته ارزیابی جامع  1تبصره 

تاریخ برگزاری ارزیابی کتبی توسط معاون آموزشی دانشکده به  ماه پیش از دوباید حداقل  (1فرم پیوست 

 رسانیاطالعبه دانشجویان مناسب )وبگاه دانشکده و ...(  هایدرگاهاز و معاونت آموزشی دانشگاه اعالم 

 خواهد شد. رسانیاطالعآموزشی دانشگاه  دیریتاین فرم در وبگاه مشود. 

مواد امتحانی بخش کتبی براساس موضوعات درسی نامه جامع آموزشی، شیوه 62مطابق ماده 

 کمیتهتوسط  در دو بخش زیر تواندمی ،دکتریهای ارشد و گذرانده شده در طول تحصیل دوره

 مشخص شود: ارزیابی جامع گروه

 امتحان از دانش پایه بر اساس متون مصوب برنامه درسی (1

تخصصی که  و منابع یا مقاالت باشدمی ورد آزمونمدانش تخصصی )این بخش شامل دروس امتحان از  (2

 (.مورد ارزیابی قرار گیردذیل هر درس  تواندمی از قبل در اختیار دانشجو قرار گرفته است

 باشد. درس 5و حداکثر  درس 3حداقل  شامل ارزیابی کتبی باید  1تبصره 

در سربرگ  ارزیابی جامعروز قبل از برگزاری  2حداقل  الزم استارزیابی جامع  سؤاالت 2تبصره 

 .تهیه شود ،(2 )پیوست دانشگاه توسط معاونت آموزشی شدهمشخص

نظارت معاونت همکاری اداره آموزش و با  توسط گروه آموزشی مرحله کتبی ارزیابی جامع 3تبصره 

ها پاسخنامهباید اداره آموزش دانشکده کتبی،  ارزیابیپس از اتمام زمان . شودبرگزار می دانشکده آموزشی

 دهد.دهی به گروه مربوطه تحویل جهت نمره هاکدگذاری و پس از جداسازی سربرگرا 

 ارزیابی جامعکمیته کتبی، توسط  ارزیابیظرف دو هفته پس از برگزاری  حداکثرباید  هانامهپاسخ 4تبصره 

 شود.دهی و نمره بررسی

معیارهای زیر ارزیابی جامع، برای سنجش  بخش شفاهینامه جامع آموزشی، شیوه 62مطابق ماده 

 شود:انجام می

 قدرت ایده پردازی و تحلیل علمی (1

 و تسلط به موضوع نفساعتمادبه (2

در  سودره دانشجو در ارزیابی کتبی آن و مفاهیم پایه مرتبط ک سودرارزیابی شفاهی منحصراً از   1تبصره 

 .پذیردمیهمان نوبت ارزیابی جامع شرکت کرده است، حداکثر یک هفته پس از اتمام ارزیابی کتبی صورت 

 8ماده 

 7ماده 
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    کتبی الزامی است و  در ارزیابی کنندهشرکتبرگزاری ارزیابی شفاهی برای تمامی دانشجویان  2تبصره 

 ورود به بخش شفاهی ارزیابی جامع نباید مشروط به نمره کتبی باشد.

نمره بخش  6نمره از  2تا سقف  در دانشکده افزایش حضور و پویایی دانشجویان دکتری منظوربه

 دانشجو به همکاری ،دانشکده تصویب شورای آموزشیمدیر گروه و با پیشنهاد  تواندمیشفاهی 

 عیین گردد:تموارد زیر  ازجمله هاییمالکبر اساس  تواندمید. این نمره یاببا گروه اختصاص 

 های جدید آزمایشگاهی در آزمایشگاهاندازی و کاربردی کردن تکنیکراه (1

 آموزشیهای عملی یا دستیاری همکاری در برگزاری کالس (2

 و رساله نامهپایانحضور فعال در سمینارهای درون گروه و یا جلسات دفاع  (3

 مرتبط هایفعالیتسایر  (4

دانشکده برای اختصاص نمره الزامی  ربطذیمعاون  تأییددر هر مورد گواهی مستند صادره توسط مدیر گروه و 

 است.

مناسب به  رسانیاطالعدر شورای آموزشی دانشکده، باید  9در صورت تصویب مفاد ماده  1تبصره 

 انجام شود. ورود به دوره دکتریدانشجویان واجد شرایط در ابتدای 

 

 

 

را  ارزیابی جامع برای هر دانشجو سودر ریزنمراتشامل جامع ارزیابی  جلسهصورتمدیر گروه، 

به معاونت آموزشی  و اعالم نتایج تأییدپس از برگزاری ارزیابی جهت  چهارمهفته پایان  حداکثر تا

 کند.دانشکده ارسال می

 باشد. 16نباید کمتر از  دانشجومیانگین نمرات در ارزیابی جامع،   1تبصره 

توسط  معاونت آموزشی دانشکده، تأییدپس از  نتایج باید ،جامع برگزاری ارزیابی از نوبت هر در

نمره ارزیابی جامع  .ثبت شوددانشگاه کارشناس گروه آموزشی مربوطه در سامانه آموزشی 

 گردد ولی در میانگین کل نمرات تأثیر ندارد.یک نمره مجزا در کارنامه دانشجو ثبت می صورتبه

توسط « گواهی ارزیابی جامع و پایان دوره آموزشی»برای دانشجو  ،پس از موفقیت در ارزیابی جامع 1تبصره 

 تجدیدنظر و نتایج اعالم: سوم فصل

 9ماده 

 10ماده 

 11ماده 
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 .شودمیصادر ( 3)طبق نمونه پیوست مدیریت آموزشی دانشگاه 

یک هفته پس از تاریخ اعالم نتایج اولیه ارزیابی جامع، درخواست  تا حداکثرتوانند دانشجویان می

دانشکده تحویل  یآموزشمعاون به  موجهو دالیل  سودرهر یک از خود را شامل  تجدیدنظر

 دهند.

، تجدیدنظرهای درخواست گردد.برای هر درس توسط مدیر گروه تعیین می تجدیدنظرکمیته 

 شود.میبازبینی  کمیتهاین توسط  ،یک هفته پس از وصول تاحداکثر 

 دانشکده نتایج نهاییمعاون آموزشی دانشجو،  تغییر در نمره ارزیابی جامع در صورت ایجاد  1تبصره 

 کند.آموزشی دانشگاه اعالم می ، به مدیریتدریافت از مدیر گروهپس از را  تجدیدنظر

د درخواست توانمی دانشجو، تجدیدنظرته به نتیجه بررسی کمی اعتراض دانشجودر صورت 

آموزشی مطرح نماید. )ناتک( مجدد را در گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت  تجدیدنظر

را برای تیجه و ن های الزم را انجامررسیبهفته  مدت حداکثر سه ردناتک آموزشی موظف است 

 اعالم نماید. معاونت آموزشی شجویاننبه شکایات داگیری به کمیته رسیدگی تصمیم

اعتراض دانشجو به ناتک آموزشی، منجر به تغییر نمره ارزیابی جامع شود، نمره جدید  کهدرصورتی 1تبصره 

 .شودمی رسانیاطالعمعاون آموزشی دانشکده مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال و به توسط رئیس ناتک به 

جامع، معاون آموزشی دانشگاه لزوم برگزاری مجدد احراز نادرستی فرایند ارزیابی در صورت  2تبصره 

گروه آموزشی موظف است ارزیابی جامع  این صورتدر  .نمایدمیارزیابی جامع را به رئیس دانشکده اعالم 

 را تکرار کند.

 

 

 

 توسط مدیر گروه به دانشجویان واجد شرایطاعالم زمان برگزاری ارزیابی جامع  (1

کارشناس آن به  لیاستادان راهنما و تحو استاد/ تأییدجامع توسط دانشجو با  ارزیابی یکاربرگ آمادگ لیتکم (2

 یگروه آموزش

 12ماده 

 13ماده 

 14ماده 

 جامع ارزیابی کار گردش: چهارم فصل
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 تأییدو  یبر اساس مقررات دوره دکتر ،یآموزش یواحدها هیکل دنکارنامه دانشجو به لحاظ گذران یبررس (3

 اداره آموزش دانشکدهتوسط احراز شرایط 

 خیتار و، تعیین کمیته ارزیابی جامع یگروه آموزشکمیته تحصیالت تکمیلی دانشجو در  طیشرا یبررس (4

 تقاضا تأییدجامع در صورت  ارزیابی

و منابع کامل  کمیته ارزیابی جامع یجامع همراه با فهرست اسام ارزیابیمتقاضی  تأییدشدهارسال کاربرگ  (5

 دانشکده معاون آموزشی به توسط مدیر گروه ارزیابی

 ین آموزشتوسط معاومختلف  هایگروهدر  کمیته ارزیابی جامع یفهرست اسامو دانشجو  طیشرا یبررس (6

 دانشکده

هت توسط معاون آموزشی دانشکده به مدیریت آموزشی دانشگاه جارسال فهرست دانشجویان متقاضی  (7

 برگزاری ارزیابی کتبی، حداقل یک ماه قبل از دریافت مجوز

ارزیابی )طبق مل کاآموزشی به همراه منابع  مختلف هایگروهدر  کمیته ارزیابی جامع یفهرست اسامارسال  (8

ز برگزاری ماه قبل ا دو به معاونت آموزشی دانشگاه حداقل دانشکده یتوسط معاون آموزش (1فرم پیوست 

 شگاه بارگذاری خواهد شد.()این فرم در وبگاه معاونت آموزشی دان ارزیابی کتبی

 زمونآناتک و مرکز  اعالم بهصدور مجوز برگزاری ارزیابی جامع توسط مدیریت آموزشی دانشگاه و  (9

 بیکت ارزیابیدو هفته قبل از  ، حداقلجامع ارزیابیدانشگاه برای نظارت بر فرایند برگزاری 

ابی جامع منوط به دریافت برگزاری ارزی) نامهشیوهدر فصل دوم  شدهبیانبرگزاری ارزیابی جامع طبق جزئیات  (10

 (است. حضور نماینده ناتک آموزشیمجوز مدیریت آموزشی دانشگاه و 

گروه  ریمد سطتودروس ارزیابی جامع برای هر دانشجو  ریزنمراتشامل جامع ارزیابی  جلسهصورت لیتکم (11

 کتبی پس از ارزیابی یک ماه حداکثر ،معاون آموزشی دانشکده ارسال بهو 

 نشکدهجامع توسط معاون آموزشی دا ارزیابیصحت فرایند برگزاری و گزارش نتیجه  تأییدبررسی و   (12

 آموزشی دانشگاه توسط کارشناس گروه مربوطهدر سامانه ثبت نمرات ارزیابی جامع  (13

 های احتمالیاعتراضبررسی  (14

 اهدانشگ یآموزش دیریتمتوسط  دانشجو کارنامه صدورو  ارزیابی جامع نمره ثبتو  نهایی تأیید (15
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عنوان 

 سازمانی
 جامع ارزیابیمسئولیت در برگزاری 

معاونت 

آموزشی 

 دانشگاه

 ارزیابی جامع در هر دورهو نظارت بر  دهیسازمان

 دانشکدههر ارزیابی جامع در برگزاری  کیفیت نحوه و باالترین مقام نظارت بر  رئیس دانشکده

معاون 

آموزشی 

 دانشکده

دانشگاه جهت گرفتن  مدیریت آموزشیرک دانشجویان متقاضی به امعرفی و ارسال مد (1

 کتبی ارزیابیقبل از برگزاری الزم مجوز 

 با هماهنگی مدیر گروه آموزشیجامع  ارزیابیبه دانشجویان مجاز به شرکت در  رسانیاطالع (2

 دانشگاه معاونت آموزشیبه کمیته ارزیابی جامع معرفی  (3

 منابع و برنامه زمانی ارزیابی در سایت دانشکده رسانیاطالعصدور دستورات الزم جهت  (4

 دعوت از اعضای کمیته ارزیابی جامع برای مشارکت در ارزیابی (5

 الزم با اداره آموزش دانشکده جهت برگزاری شایسته ارزیابی جامع هایهماهنگیانجام  (6

 مربوطه هایجلسهصورت تأییدکتبی و شفاهی و  هایارزیابی باکیفیتنظارت بر اجرای  (7

 مدیر گروه

 آموزشی

 

 به معاون آموزشی دانشکده اعضای آنو معرفی جامع ارزیابی  کمیتهتعیین  (1

کتبی و نظارت بر برگزاری مطلوب  ارزیابین الزم برای جلسه اهماهنگی جهت تأمین مراقب (2

 ارزیابی

امتحانی و  و منابع اعالم دروس برای شرکت در ارزیابی جامع، ویانبه دانشج رسانیاطالع (3

 تعیین برنامه زمانی ارزیابی )شامل مواد مختلف ارزیابی کتبی و شفاهی(

 شفاهیکتبی و  ارزیابینظارت بر حسن اجرای  (4

 کتبی و شفاهی( هایارزیابی ریزنمراتمربوطه )شامل  جلساتصورتتنظیم  (5

مدیر آموزشی 

 دانشگاه

 دستور بررسی احراز شرایط متقاضیصدور  (1

 جامع برای هر دانشجوی متقاضی ارزیابیصدور مجوز برگزاری  (2

موزشی ناتک آ

 مرکز آزمون و

 دانشگاه

 نظارت بر حسن اجرای ارزیابی جامع و بررسی اعتراضات احتمالی

 برگزاری اجرایی عوامل فهرست: پنجم فصل

 هاآن وظایف و جامع ارزیابی
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کارشناس 

 گروه

 یا دانشکده

 

 های الزمرسانیاطالعو انجام  جلساتصورتها، همکاری در تکمیل کاربرگ (1

 اساتید مدعو آمدوشدو تأمین وسیله از اساتید مدعو دعوت های الزم جهت انجام هماهنگی (2

 خارجی )در صورت وجود(

جامع براساس  ارزیابی کمیتهالزحمه مقدمات الزم برای پرداخت حقفراهم آوردن  (3

 مصوب هایدستورالعمل

 ثبت نمرات دانشجویان در سامانه آموزشی دانشگاه (4

اداره آموزش 

 دانشکده

 بررسی احراز شرایط دانشجویان متقاضی برای شرکت در ارزیابی جامع (1

 با هماهنگی معاون آموزشی دانشکده ارزیابیب جهت برگزاری تأمین مکان مناس (2

 کتبی و شفاهی ارزیابینظارت بر حضور دانشجویان دارای مجوز در جلسه  (3

ها سربرگ پاسخنامه جدا کردنمعاون آموزشی دانشکده، با نظارت  هانامهپاسخ آوریجمع (4

 ارزیابی کتبی دهی بهنمرهمدیر گروه جهت  ی بدون سربرگ بههانامهپاسخو ارسال 

 

 نامه با معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود.در این شیوهد ابهام رتفسیر کلیه موا

شورای آموزشی دانشگاه مطرح و به  12/11/1399تبصره در جلسه مورخ  20 ماده و 15 فصل، 5 نامه دراین شیوه

دانشجویان واجد شرایط ها و دانشکدهبرای کلیه  1399-1400 سال تحصیلیتصویب رسید و از نیمسال دوم 

 .باشدمیاالجرا الزم ،ارزیابی جامع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15ماده 
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 1پیوست 

 های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهداطالعات ارزیابی جامع گروه

 ...............................سال تحصیلی .. اول/دوم نوبت

 گرایش:......................................................-.....................................   رشتهگروه آموزشی:.................

 .........................................دانشکده: .....................

 نام درس
به  اسامی کمیته ارزیابی جامع

 تفکیک درس
 فهرست کامل منابع ارزیابی

 

 

 1نام درس 

 

 

  

 2نام درس 

  

 

 

 3نام درس 

 

 

  

 

 

 4نام درس 

 

 

 

  

 5نام درس 
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 2وست پی

 ارزیابی جامع دانشگاه فردوسی مشهدپاسخنامه 

 .................................. سال تحصیلی ارزیابی جامعاول/دوم  نوبت

 گروه آموزشی:

 شماره دانشجویی: نام و نام خانوادگی:

 نام درس: رشته:

 کد پاسخنامه: .گرددمیاین قسمت توسط اداره آموزش دانشکده تکمیل 
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 3پیوست 

 

 


