
  ارزیابی جامع

  

  : 7ماده 

پژوهشـی، دانشـجو    -ارزیابی جامع به منظور احراز قابلیت هاي آموزشی و پژوهشی دانشجو است که در شیوه آموزشـی  

باید با نظارت معاون (آموزشی) مؤسسه در یک آزمون که شامل دو یا سه درس اصلی به انتخاب استاد راهنما و تصویب 

اي باشـد تـا توانمنـدي، تحلیـل و اسـتنباط       است، شرکت کند. این آزمون باید بـه گونـه  شوراي تحصیالت تکمیلی گروه 

دانشجو از نظر استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور و دو تا سه نفر از اعضاي هیات علمی از بین اعضـاي پیشـنهادي اسـتاد    

جیده شود و در شیوه پژوهشـی، احـراز   راهنما به انتخاب شوراي تحصیالت تکمیلی گروه  براي آغاز فعالیت پژوهشی سن

هـاي پژوهشـی دانشـجو اسـت کـه در پایـان هـر دو نیمسـال          هاي پژوهشی دانشجو، براساس روند پیشرفت فعالیـت  قابلیت

  شود. تحصیلی از سوي کمیته راهبري سنجیده می

    :8ماده 

علمی رساله (چـاپ حـداقل یـک مقالـه     دانشجو پس از تدوین رساله و تأیید استاد راهنما و به شرط کفایت دستاوردهاي 

پژوهشـی   -پژوهشی و دو مقاله براي دانشجویان شیوه پژوهشـی در مجـالت علمـی     -براي دانشجویان در شیوه آموزشی 

المللی و همچنین در شیوه پژوهشی، باید استاد راهنما، مسئولیت کفایت کار انجـام شـده دانشـجو را     داراي نمایه معتبر بین

 به کارفرما یا دستگاه اجرایی بپذیرد)، موظف است در حضور هیأت داوران از رساله خود دفاع کند.براي پاسخگویی 

  :12تبصره 

باشـد. دانشـجویی کـه میـانگین      16پژوهشی در ارزیابی جامع نباید کمتـر از   -میانگین نمرات دانشجو در شیوه آموزشی  

  تواند در ارزیابی جامع شرکت کند. باشد، تنها یک بار دیگر می 16ارزیابی جامع وي کمتر از 

  :15تبصره 

آوري ارزیـابی   در شرایط خاص و در صورتی که دانشجویان هر دو شیوه از تولید دانش فنی، ثبت اختراع، اکتشاف و نو 

» مـورد تأییـد دسـتگاه متقاضـی    «و تأیید شده توسط مراجع ذیصالح علمی، آثـار بـدیع هنـري، کتـاب تـألیفی و تصـنیفی       

  باشند پس از تأیید هیأت داوران و شوراي تحصیالت تکمیلی گروه از ارائه مقاله معاف خواهند بود. برخوردار

  :17تبصره 

نفر عضو هیـأت   3ترکیب هیأت داوران عبارت است از: استاد(ان) راهنما، استاد(ان) مشاور، نماینده تحصیالت تکمیلی،  

نتخاب شوراي تحصیالت تکمیلـی گـروه یـا شـوراي آموزشـی و یـا       علمی در رشته مربوط با مرتبه حداقل استادیاري به ا

هاي خارج از مؤسسه مجري بـا مرتبـه حـداقل     پژوهشی پژوهشکده به عنوان داور که باید یک یا دو نفر از آنان از مؤسسه



مشـاور   تواند یک نفر را بـه عنـوان اسـتاد مشـاور معرفـی کنـد کـه        دانشیاري باشد. در شیوه پژوهشی، دستگاه متقاضی می

 .ها باشد و به عنوان عضو هیأت داوران در جلسات حضور داشته باشد دانشجو در دفاع و داوري

 


