
 (   .Ph.Dدوره دكتري تخصصي ) آزمون جامع

 نامه ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصي الف. آيين

به استناد آيين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي دانشگاه تهران تدوين و به اجرا گذاشته مي اين آيين نامه 

 شود:

 بخش سوم: ضوابط و مقررات آموزشي

و كسب نمره قبولي در  16كليه واحدهاي آموزشي دوره با ميانگين كل حداقل ارزيابي جامع پس از گذراندن  .1

 آزمون زبان عمومي و حداكثر تا پايان نيمسال چهارم برگزار مي شود.

) با احتساب نمره آزمون شفاهي در جلسه  16قبولي در ارزيابي جامع، منوط به كسب ميانگين كل حداقل . 2

تمام ، 14حداقل  دروسدر هر درس است. در صورت عدم كسب ميانگين  14 و نمره حداقلدفاع از پروپوزال( 

و دانشجو در دروس  احراز شده باشد 14 دروس. اگر ميانگين دوروس امتحان جامع مجدد ارزيابي مي شود

به شركت مجدد در امتحان دروسي است كه نمره كسب شده ملزم ، دانشجو را اخذ نکرده باشد 14خاصي نمره 

 است. 14متر از در آنها ك

 . در صورت تجديد امتحان، تغيير دروسي كه از ابتدا مشخص شده اند، ممکن نيست.3

مع شركت جا مع مردود شود، مي تواند براي بار دوم در آزمونا. اگر دانشجو در نوبت نخست در ارزيابي ج4

 از تحصيل محروم خواهد شد. چنانچه مجدد در ارزيابي جامع مردود شود، مجاز به ادامه تحصيل نيست و .نمايد

تبصره. نحوه انجام ارزيابي جامع كه به منظور ارزشيابي توانمنديهاي آموزشي و پژوهشي دانشجو انجام مي شود، 

 طبق شيوه نامه مصوب موسسه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 



 

 شيوه نامه ارزيابي جامع دوره دكتري تخصصيب. 

ش و تحصيالت زآموالم شده از طرف تاريخ هاي اعمطابق در سه دوره سال تحصيلي هر . آزمون جامع در 1

 شود.مي برگزار  تکميلي 

. داشجو موظف است در طول دوره آموزشي و قبل از ارزيابي جامع، در آزمون هاي زبان عمومي شركت كند و 2

 دانشگاه كسب نمايد.حدنصاب الزم را بر اساس شيوه نامه مصوب 

  ( آورده شده است.1دروس آزمون جامع مربوط به هر گرايش در جدول ). 3

دانشکده تعيين مي  توسط شوراي آموزشي و تحصيالت تکميلي ،جامع آزمون ميته طراحي سواالتانتخاب ك. 4

 شود.

 باشد.مي  ارشد كارشناسي درصد 3۰ و كارشناسي درصد ۷۰ نسبت بهدر هر آزمون  سواالت توزيع . 5

 . آزمون به صورت حضوري و در مدت دو هفته برگزار مي شود.6

 دانشکده ايميل يا و اتوماسيون طريق از  شده امضا سواالت در پاكت دربسته و. 6

( chemgrad.eng@ut.ac.ir  )از پس هفته دو نمرات و گرديده تکميلي تحصيالت معاونت دفتر تحويل 

 .شودمي  تکميلي تحصيالت تحويل امتحاني هايدفترچه همراه به امتحان هر

  



 

 به تفكيك هر گرايش . ليست دروس آزمون جامع1جدول 

 مهندسی شيمی

 ليست دروس
 ترموديناميک شيمي 1
 طراحي راكتور 2
 انتقال جرم 3
 انتقال حرارت  4
 مکانيک سياالت 5

انتقال حرارت و مکانيک سياالت دو درس را به انتخاب خود و با توصيه  انشجو از بين سه درس انتقال جرم،د ❖

 استاد راهنما امتحان مي دهد. 

 مهندسی پليمر

 ليست دروس
 رئولوژي و فرايندهاي شکل دهي پليمرها 1
 كاربرد رياضيات در مهندسي پليمر 2
 اصول مهندسي پليمريزاسيون 3
پليمريزاسيونشيمي و سينتيک  4  
 خواص مهندسي پليمرها 5
 شيمي فيزيک پليمرها 6

 دانشجو چهار درس را به انتخاب خود و با توصيه استاد راهنما امتحان مي دهد. ❖

 بيوتكنولوژی

 ليست دروس
 سينتيک و طراحي راكتورها و بيوراكتورها 1
 پديده هاي انتقال و كاربرد آن در علوم زيستي 2
 مهندسي بيوشيمي 3
 ميکروبيولوژي صنعتي و فرايندهاي تخمير 4

 

 



 به تفكيك هر گرايش . ليست دروس آزمون جامع1جدول ادامه 

 مهندسی نفت

 ليست دروس

 حفاري و بهره برداري از مخازن 1
 مکانيک سياالت و جريان سيال در محيط متخلخل 2
 ترموديناميک و خواص سياالت مخزن 3
سنگ و مهندسي مخزن پيشرفتهخواص  4  

 دانشجو سه درس را به انتخاب خود و با توصيه استاد راهنما امتحان مي دهد.  ❖

 نانوفناوری

 ليست دروس
 مواد نانوساختار 1
 نانوكامپوزيت هاي پليمري 2
 نانوبيوتکنولوژي 3
 ترموديناميک شيمي 4
 فيزيک حالت جامد * 5

 دانشجو سه درس را به انتخاب خود و با توصيه استاد راهنما امتحان مي دهد.  ❖

  محل برگزاري آزمون اين درس، دانشکده مواد و متالورژي مي باشد.*

 


