دانشگاه آزاد اسالمي واحد
ديبرخانه هيئت امناي استان يزد

صفحه  1از 4

..................

درخواست مجوز برگزاري امتحان جامع

درخواست دانشجو
گروه محترم آموزشي

.....................................................................

اينجانب ............................................دانشجوي رشته/گرايش ......................................به شماره دانشجويي...........................با قبول و رعايت شرايط زير
درخواست صدور مجوز امتحان جامع خود را دارم.
 -1حدنصاب نمره زبان را در آزمون (قبول  /مشروط)
TOFEL(PAPER BASE) 
EPT دانشگاه آزاد اسالمي
TOLIMO 
MCHE وIELTS
با اخذ نمره . . . . . . . . . . . .کسب نموده ام ( .با نمره پيوست)

TOFEL(IBT) 
MSRT 

" الزم بذكر است صحت اين نمره بايد به تائيد اداره امتحانات/آموزش واحد دانشگاهي برسد "

 با توجه به بخشنامه شماره  93/9753مورخ  1935/30/37از مهلت  6ماهه کسب نمره زبان خارجه استفاده
-0تعداد کل واحدهاي دوره آموزشي را با معدل حداقل ( 16شانزده) گذراندهام و براساس اطالعات آخرين کارنامه (به پيوست) اينجانب شرايط
الزم براي شرکت در امتحان جامع را دارم .

ميکنم(.تعهد نامه صفحه  4تکميل گردد)

تبصره :دانشجوياني که نمره مشروط و يا تعهد به ارائه نمره آزمون زبان دارند الزم است فرم ( 0-1فرم تعهد) صفحه  4را تکميل نمايند .
ضمناً نمره قبولي امتحان جامع براي دانشجويان ورودي 49و قبل آن  51 ،و نمره قبولي جهت دانشجويان ورودي  41به بعد  51 ،مي باشد .

امضاي دانشجو
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير گروه
رياست محترم دانشکده

.............................................................................................................................................................................

احتراماً موضوع برگزاري امتحان جامع دانشجوي دکتري در جلسه شماره  ...............مورخ  ...........................در گروه مطرح و با توجه به
اينکه کليه واحدهاي دوره آموزشي دکتري( شامل دروس اصلي و جبراني) را گذرانده و همچنين واحد آزمون جامع را در نيمسال جاري
انتخاب نموده است ،مورد موافقت قرار گرفت تا از نامبرده براي آزمون جامع با ضوابط مرتبط با آزمون زبان خارجه دعوت به عمل آيد.
ضمناً عناوين دروس امتحاني با توجه به اعالم کميته برگزاري به شرح ذيل مشخص ميگردد.
تاريخ امتحان

ساعت امتحان

رديف

عنوان درس

استاد

1

79/11/11

8

2

79/11/11

11

3

79/11/11

11

مدير گروه آموزشي :

امضا وتاريخ:
1

مالحظات

صفحه  2از 4

مدير محترم آموزش دانشگاه
احتراماً ،موضوع برگزاري امتحان جامع دانشجو......................................رشته...................................گرايش .........................درجلسه مورخه ......................
شوراي تحصيالت تکميلي دانشکده مطرح 1و مورد موافقت قرارگرفت .خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات الزم به عمل آيد.

رئيس دانشکده
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس محترم تحصیالت تکمیلي
مدير آموزش و تحصیالت تکمیلي دانشگاه

احتراما ًنسبت به کنترل ضوابط ابالغي شرکت در آزمون اقدام گردد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدير محترم آموزش دانشگاه
احتراماً بدينوسيله اعالم ميدارد دانشجوي صدراالشاره درسيستم آموزشي تاکنون توانسته است:
-1تمامي نمرات دروس اخذ شده در مقطع دکتري را گذرانده و در نيمسال جاري امتحان جامع را انتخاب واحد کرده و آماده شرکت در آزمون ميباشد.

کارشناس تحصیالت تکمیلي -تاريخ و امضاء
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کمیته محترم برگزاري آزمون جامع دکتري  /اداره محترم امتحانات دانشگاه
احتراماً ،با توجه به تأئيدات دانشکده و مسئولين آموزشي برگزاري امتحان جامع کتبي براي اولين بار  / دومين بار  براي دانشجوي فوق در نيمسال
 ...........سال تحصيلي  ................بالمانع است ،لطفا تمهيدات الزم صورت پذيرد.

مدير آموزش و تحصیالت تکمیلي دانشگاه -تاريخ و امضاء
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نظر كميته برگزاري آزمون جامع
جامع
آزمون
آموزش و تحصيالت تکميلي دانشگاه
محترم
مدير
 کليه ضوابط اعالم شده در خصوص برگزاري آزمون رعايت شده و شرکت مشاراليه در آزمون جامع بالمانع است.
 نظر به اين که:
الف -عناوين درسي با عناوين مشخص شده مطابقت ندارد.
ب -شرط حداقل و حداکثر تعداد عنوان درسي رعايت نشده است.
ج -ضوابط مرتبط با آزمون زبان خارجه رعايت نشده است.
د -فهرست منابع با موارد تأييد شده مطابقت ندارد.
هـ -مدارک ارسالي ناقص است.
امکان شرکت درآزمون جامع وجود ندارد ،مقتضي است دستور بررسي مجدد صادر گردد .در صورت لزوم پس از اصالح حداکثر ظرف مدت يک هفته به
کميته برگزاري واصل شود.

رئيس كميته برگزاري آزمون جامع دكتري

-1

ماده431آئين نامه آموزشي – امتحان جامع به معني امتحان ازتمام دروس گذرانده شده نيست بلكه مجموع اطالعات دانشجو را در چند درس مرتبط باموضوع رساله وگرايش به

پيشنهادگروه آموزشى ارزيابي ميكندكه نتيجه آن به صورت قبول يا مردود اعالم ميشود .نمره قبولي امتحان جامع براي دانشجويان ورودي 41و قبل آن  41 ،و نمره قبولي جهت
دانشجويان ورودي  41به بعد  41 ،مي باشد .

2
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فرم اخذ تعهد به منظور دريافت نمره قبولي آزمون زبان

فرم شماره 2-1

اينجانب آقـاي/خــانم.........................................................................دانشجـوي مقطع دکتري رشتـه/گرايش................................................................ورودي سـال،...............
 الف  :با توجه به بخشنامه شماره  93/13350مورخ  36/0/03نمره آزمون زبان خود را قبل از تاريخ  1935/0/4براساس جدول ذيل کسب نموده درخواست
دارم اجازه فرمائيد در آزمون جامع دکتري شرکت نموده و تا قبل از دفاع از رساله با کسب نمره قبولي در آزمون زبان گواهي مربوطه را ارايه نمايم .بديهي است
بر اساس آئين نامه در صورت عدم ارائه مدرك اخير اجازه دفاع ( نمره قبولي مي بايست براساس بخشنامه 35/0/4 -93/9733ارائه شود ) را نخواهم داشت.
( مخصوص کساني که حدنصاب نمره مشروط را کسب نموده اند).
نوع آزمون









دانشجوي ايثارگر ،شاهد و ...

دانشجوي عادي
حد نصاب نمره مشروط

حدنصاب قبولي

حد نصاب نمره مشروط

حدنصاب قبولي

 EPTدانشگاه آزاد اسالمي

11

01

28

30

)TOFEL(IBT

02

50

3561

1060

)TOFEL(PAPER BASE

115

021

27162

351

 MCHEو MSRT

02

50

3561

1060

TOLIMO

132

011

31261

398

IELTS

168

5

3635

162

ب  :با توجه به بخشنامه شماره  93/9753مورخ  1935/0/7از مهلت  6ماهه کسب حد نصاب نمره زبان خارجه استفاده کرده ضمن تکميل فرم

تعهدنامه(صفحه  ) 7نسبت به ابطال آزمون جامع در صورت عدم کسب نمره قبولي در مهلت فوق حق هيچ گونه اعتراضي ندارم.

نام و نام خانوادگي دانشجو -
امضاء و اثر انگشت
دانشجوياني که حدنصاب قبولي را اخذ نموده اند الزم نیست فرم حاضر را تکمیل نمايند .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بر اساس بخشنامه شماره  03/0033در تاريخ  9017/2/4نمره قبولي آزمون زبان براساس نوع آزمون به شرح ذيل اعالم مي گردد .
( مخصوص دانشجوياني که بعد از تاريخ بخشنامه فوق در آزمون زبان شرکت نموده اند )








نوع آزمون

دانشجوي عادي

دانشجوي ايثارگر ،شاهد و ...

 EPTدانشگاه آزاد اسالمي

01

11

)TOFEL(IBT

50

02

)TOFEL(PAPER BASE

011

111

 MCHEو MSRT

01

11

TOLIMO

011

111

IELTS

5

1/ 8

مقرر شد حداقل نمره آزمون زبان انگليسي قابل قبول براي دانشجويان شاهد و ايثارگر با توجه به جامعه هدف اعالم شده در آييننامه تسهيالت آموزشي به شماره  111/821/1381مورخ 71/18/19
و نظر به مصوبه  218هيأت رئيسه دانشگاه مورخ  %81 ، 75/12/21حداقل نمره قابل قبول براي ساير دانشجويان در نظر گرفته شود.

3

نسخه دانشجو
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تعهدنامه

اداره محترم آموزش دانشگاه
احتراماً اينجانب ................................................دانشجوي مقطع دکتري رشته  ..............................به شماره دانشجويي ...................
ضمن آگاهي کامل از مفاد بخشنامه  31/3097مورخ  1379/12/10متعهد ميگردم بر اساس مفاد اين دستورالعمل حداکثر  5ماه
پس از آزمون جامع نسبت به ارائه حد نصاب نمره آزمون زبان خارجه(بر اساس مفاد بخشنامه  31/3011مورخ ) 1379/12/11
اقدام نمايم در غير اينصورت امتحان دجامع و نمره کسب شده کان لم يکن تلقي ميگردد و نسبت به اين موضوع هيچ گونه
اعتراضي ندارم.
اين تعهد نامه در دو نسخه تنظيم شده و يك نسخه آن در پرونده دانشجو نگهداري خواهد شد .

نام و نام خانوادگي دانشجو
امضاء و اثر انگشت

------------------------------------------------------------------تعهدنامه
نسخه آموزش دانشگاه جهت درج در سوابق

اداره محترم آموزش دانشگاه
احتراماً اينجانب ................................................دانشجوي مقطع دکتري رشته  ..............................به شماره دانشجويي ...................
ضمن آگاهي کامل از مفاد بخشنامه  31/3097مورخ  1379/12/10متعهد ميگردم بر اساس مفاد اين دستورالعمل حداکثر  5ماه
پس از آزمون جامع نسبت به ارائه حد نصاب نمره آزمون زبان خارجه(بر اساس مفاد بخشنامه  31/3011مورخ ) 1379/12/11
اقدام نمايم در غير اينصورت امتحان جامع و نمره کسب شده کان لم يکن تلقي ميگردد و نسبت به اين موضوع هيچ گونه
اعتراضي ندارم.
اين تعهد نامه در دو نسخه تنظيم شده و يك نسخه آن جهت اطالع در اختيار دانشجو قرار داده شده است .

نام و نام خانوادگي دانشجو
امضاء و اثر انگشت

4

