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قابل توجه دانشجويان دکتري که در
درس امتحان جامع ثبت نام دارند
دانشجوياني که در درس امتحان جامع ثبت نام نمودهاند الزم است صفحه دوم فرم درخواست مجوز امتحان جامع (فرم شماره
 )1را تکميل کرده و به تحصيالت تکميلي دانشکده تحويل نمايند .فرم پيشنهاد دروس امتحان جامع (فرم شمماره  )2نيز الزم
است پر شود  .لطفاً پس از تکميل اين فرم و اخذ نظر و تاييد استاد راهنمای خود ،آن را به انضمام کارنامه ري نمرات کارشناسي
ارشد و دکتری خويش تا مهلت اعالم شده در هر نيمسال به دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده تحويل نماييد .فرمها را ميتوانيد از
سايت دانشکده مهندسي برق
http://ee.sharif.edu/indexacademic_f.htm
قسمت مربوط به « نمونه فرمها» ني برداريد .بديهي است دانشجوياني مجاز به گذراندن امتحان جامع خواهند بود کزه مجزوز الزم
از اداره تحصيالت تکميلي دانشگاه برای آنها صادر شود.
يادآوري چند نکته:
 )1کساني مي توانند در امتحان جامع شرکت کنند که دروس دوره آموزشي خود را حداقل بزا مدزدل  11گذرانزده باشزند.
چنانچه دانشجو بيش از  11واحد با مددل بزاالتر از  11نيز در دوره آموزشزي خزود گذرانزده باشزد ،بزا کسزی تاييديزه
دانشکده امکان شرکت در امتحان جامع را خواهد داشت.
 )1امتحان جامع در دانشکده مهندسي برق به صورت کتبزي ،در دو نوبزت (اواخزر آبزان /اوايزل آذر در نيمسزالهای فزرد و
اواخر ارديبهشت /اوايل خرداد در نيمسالهای زوج) برگ ار ميشود .مواد درسي امتحانجزامع شزامل  4درس از دروس
دورههای تحصيالت تکميلي دانشکده به پيشنهاد استادراهنما و تصويی شورای تحصيالت تکميلي دانشزکده مزيباشزد.
لطفاً برای دروس مباحث ويژه نام اصلي درس و مدرس بطور دقيق ذکر شوند.
 )3الحاقیه 3دانشکده مهندسی برق به ماده  22آيیننامه دکتري دانشگاه:
نمره قبولي در درسهای امتحان جامع حداقل  15بوده و مددل کزل دروس نبايزد از  11کمتزر باشزد .در صزورتي کزه مدزدل کزل
امتحان جامع باالی  11بوده و فقط نمزره يز

درس زيزر  15باشزد ،در آن تزرم نمزره امتحزان جزامع ( EPدر صزورت موافقزت
1

تحصيالت تکميلي دانشگاه) يا  Failميشود .سپس چنانچه به دانشجو فرصت ديگری برای امتحان جامع داده شود ،در نيمسزال
بددی پس از ثبت نام در درس امتحان جامع ،فقط درس با نمره زير  15را مجدداً امتحان خواهد داد.

برای اطالع بيشتر ،به آيين نامه های دوره دکتری دانشگاه و راهنمای تحصيالت تکميلي دانشکده مهندسي برق مراجده نماييد.

دفتر تحصيالت تکميلي دانشکده مهندسي برق

2

ﻓﺭﻡ ﺷﻣﺎﺭﻩ 1
ﺑﺴﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺗﺎرﻳﺦ ............................ :

درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ

ﺷﻤﺎره ............................ :

داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﺑﻪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﺎ ﺳﻼم،
ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻄﺎﺑﻖ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت زﻳﺮ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد:
ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ:

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ داﻧﺸﺠﻮ:
رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ:
ﻋﻨﻮان رﺳﺎﻟﻪ:
ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ )روﮔﺮﻓﺖ ﻣﺪرك زﺑﺎن ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﺖ(.

ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺪل و ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﻲ اﺣﺮاز ﺷﺪه اﺳﺖ )روﮔﺮﻓﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﺳﺖ(.
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺌﺖ داوران

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﻣﺮﺗﺒﻪ

داﻧﺸﮕﺎه  /ﻣﺆﺳﺴﻪ

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي ﻫﻤﻜﺎر
اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور
داور داﺧﻠﻲ
داور داﺧﻠﻲ
داور ﺧﺎرﺟﻲ
داور ﺧﺎرﺟﻲ

ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ در ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه............................. :

ﻧﻴﻤﺴﺎل

ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ.............................. :

ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ

ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ:
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎون ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه .............................

ﻣﻜﺎن ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ............................ :
ﺑﻪ :ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه ………………………………..

ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮي ﻧﺎﻣﺒﺮده:

ﻣﺸﺮوط ..............................................................................................................
ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ،در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ:
..................................................................... -3 .................................................................... -2 .................................................................... -1
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﺑﻪ :ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدﻳﺪ .ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﻣﺠﻮز ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺻﺎدر ﮔﺮدد.
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺿﺮوري................................................................................................................... :

ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﻌﺎون ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﻜﺪه

اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه..................................................................... :
ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﻳﺮ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه

ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء

* ﻟﻄﻔﺎً ﭘﺸﺖ ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼـﻴﻼت
ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ارﺳﺎل ﮔﺮدد.
ﻛﺪ ﻓﺮم :ت د۳۰۲ /

آدرس دﺳﺘﺮﺳﻲ:

www.sharifgradschool.ir

آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ92/6/1 :

ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﻮﺩ

اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ  ..............................................................داﻧﺸﺠﻮي داﻧﺸﻜﺪه  ...............................................ﺑﻪ ﺷﻤﺎره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ....................................
ﺑﺎ ﻗﺒﻮل و رﻋﺎﻳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺧﻮد را دارم.

 -1ﭘﻴﮕﻴﺮي ارﺳﺎل ﻓﺮم ﮔﺰارش اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ و ﻓﺮم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺣﺮف  Jﺣﺪاﻛﺜﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰاري اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه
 -2ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن را در آزﻣﻮن  .........................ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ............

ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده ام.

ﻛﺴﺐ ﻧﻨﻤﻮده ام و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﻲ دﻫﻢ

ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻤﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺟﺎري /ﺗﺎرﻳﺦ  ..........................ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن را اﺣﺮاز و ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اراﺋﻪ دﻫﻢ.
در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درج ﻧﻤﺮه اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺨﻮاﻫﻢ داﺷﺖ.
 -3ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  18آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوره دﻛﺘﺮي و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮراي ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرخ  91/8/10ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮط زﻳﺮ
در اﻣﺘﺤﺎن ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻢ:
ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ واﺣﺪﻫﺎي دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺑﺎﻻي 16
2
ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﻌﺪاد  /3واﺣﺪﻫﺎي دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﺑﺎﻻي 17
 -4ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت آﺧﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ )ﭘﻴﻮﺳﺖ( ،اﻳﻨﺠﺎﻧﺐ ﻣﺸﻜﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﺪارم.

ﺗﺎرﻳﺦ:

ﻛﺪ ﻓﺮم :ت د۳۰۲ /

اﻣﻀﺎء داﻧﺸﺠﻮ

آدرس دﺳﺘﺮﺳﻲ:

www.sharifgradschool.ir

آﺧﺮﻳﻦ وﻳﺮاﻳﺶ92/6/1 :

فرم شماره 2

فرم تطبیق دروس برای شرکت درامتحان جامع دوره دکتری

الف) اینجانب

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

دروس جدول زیر را در دورههای تحصیال ت تمییی (کارشناس ارشد و دکتری)

مطابق کارنامههای ضیییه گذراندهام.
نیمسال

نام کامل درس

شماره درس

اخذ

نحوه ارزشیابی درس

نام مدرس

درس

نام دانشجو ،امضا و تاریخ :

1

نمره

فقط

امتحان

فقط

امتحان

و پروژه

پروژه

ب) نظر استاد راهنما:
اینجانب با توجه به زمینه پژوهش خانم /آقای  .............................. ..............................دروس زیر را به ترتیب اولویت برای
امتحان جامع نامبرده پیشنهاد م دهم.

شماره درس

نام کامل درس

تاریخ ،نام و امضای استاد راهنیا:

نظر شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده:
نام کامل درس

تاریخ ،نام و امضای مدیر گروه:

شماره
درس

نام ممتحن

تاریخ ،نام و امضای معاون تحصیال ت تمییی دانشمده:

2

