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از  هدف  می شود.  برگزار  پژوهشی  بخش  به  آموزشی  بخش  از  گذار  مرحله  در  دکتری  جامع  آزمون  چکیده: 

این  کرده است. در  کسب  آموزشی  که دانشجو در بخش  توانمندی هایی است  ارزیابی  آزمون  این  اجرای 
تحقیق یک مطالعه تطبیقی و مقایسه ای در زمینه اهمیت و اجرای آزمون جامع دکتری در دانشگاه های 
منتخب آمریکا و ایران انجام شده است. با توجه به آنکه این آزمون یک آزمون تخصصی است، این مطالعه 
که در دانشگاه های منتخب آمریکا  برای رشته مهندسی شیمی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد 
کتبی یا شفاهی یا ترکیبی از هر دو برگزار می شود. در  و دانشگاه های منتخب ایران آزمون جامع به صورت 
که  پیشنهاد می شود  البته،  برگزار می شود.  کتبی  به صورت  آزمون  این  ایران  بیشتر دانشگاه های منتخب 
به صورت شفاهی هم  آزمون جامع  و مبانی رشته مهندسی شیمی،  بر اصول  بررسی تسلط دانشجو  برای 
که در دانشگاه های منتخب آمریکا سرفصل و منابع  برگزار شود. همچنین نتایج مطالعه تطبیقی نشان داد 
این  سرفصل  و  منابع  که  است  حالی  در  این  می شود.  اعالم  دانشجویان  به  و  است  مشخص  آزمون  این 
آزمون در دانشگاه های ایران مشخص نیست. همچنین در دانشگاه های آمریکا آزمون جامع شامل مبانی 
ایران  منتخب  دانشگاه های  در  اما  می شود،  برگزار  کارشناسی  سطح  در  بیشتر  که  است  شیمی  مهندسی 

آزمون جامع بیشتر در سطح  تخصیالت تکمیلی برگزار می شود.

کلیدی: آزمون جامع، مهندسی شیمی، دانشگاه های آمریکا، دانشگاه های ایران گان  واژ
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مقدمه� 1
مطابـق قوانیـن و آیین نامه هـای وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری، آزمـون جامـع دکتـری آزمونـی تخصصـی 
و هـدف آن ارزیابـی توانمندی هـای آموزشـی و پژوهشـی اسـت. دوره دکتـرای تخصصـی شـامل دو مرحلـه 
آموزشـی و پژوهشـی اسـت. دانشـجویان دکتـرای مهندسـی در بخـش اول دوره تحصیلـی خـود بایـد 12 تـا 18 
گروه هـای آموزشـی بگذراننـد و بعـد از آن وارد مرحلـه پژوهشـی  واحـد درسـی را بـه تشـخیص اسـتاد راهنمـا و 
کـه ایـن مرحلـه شـامل بخـش تحقیقاتی و دفاع از رسـاله دکتری در حضور هیئـت داوران ارزیابی کننده  شـوند 
رسـاله اسـت )New Regulations for Doctoral Education-Research and Research(. بنابرایـن، آزمـون 
جامـع دکتـری یـک مرحلـه انتقالـی بیـن مرحلـه آموزشـی و پژوهشـی اسـت. ایـن آزمـون شـامل مجموعـه ای از 
کـه در رشـته های مختلـف  کارشناسـی و تحصیـالت تکمیلـی )کارشناسـی ارشـد و دکتـری( اسـت  دروس دوره 
گـروه علـوم  کمیتـه ارزیابـی تحصیـالت تکمیلـی  مهندسـی به صـورت متفـاوت اجـرا می شـود. در سـال 1380 
دکتـرای  دوره هـای  جامـع  آزمـون  دربـاره  تحلیلـی  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  علـوم  فرهنگسـتان  مهندسـی 
مهندسـی انجـام داد )An Investigation to the Engineering Ph.D Qualifying Exam,2001(. هـدف 
کیفیـت  اصلـی ایـن تحلیـل بررسـی موضوعاتـی نظیـر ضـرورت اجـرای آزمـون جامـع و اهمیـت آن و همچنیـن 
که یک سـری سـؤال های اساسـی در زمینه  برگـزاری آزمـون جامـع بـود. روش تحقیـق یادشـده بدین گونـه بـود 
اهمیت، نحوه و شـیوه ارتقای آزمون جامع دکتری مهندسـی از جامعه آماری شـامل اسـتادان با مرتبه های 
اسـتاد، دانشـیار و اسـتادیار و همچنین دانشـجویان و دانش آموختگان دوره های دکتری مهندسـی پرسـیده 
کـه برگـزاری آزمـون جامـع بـرای ورود بـه مرحلـه پژوهشـی ضـرورت دارد.  شـد. نتیجـه ایـن بررسـی نشـان داد 
کـه باید اهداف و دالیل اجرای این آزمون مشـخص شـود. در  کردنـد  البتـه، محققـان ایـن پژوهـش پیشـنهاد 
گرفتـه  ایـن تحقیـق آزمـون جامـع دکتـری به عنـوان یـک آزمـون ضـروری بـرای دوره دکتـرای مهندسـی در نظـر 
شـده اسـت. بنابرایـن، ضرورتـی بـرای مصاحبـه بـا دانشـجویان دوره دکتـری و بررسـی و نقـد سیاسـت های 
و  نویسـندگان  دانـش  پایـه  بـر  آنکـه  بـه  توجـه  بـا  نمی شـود.  احسـاس  فنـاوری  و  تحقیقـات  علـوم،  وزارت 
کنـون مطالعـه تطبیقـی دربـاره شـیوه اجـرای آزمـون جامـع در  جسـت وجو در مقـاالت آمـوزش مهندسـی تـا 
دانشـگاه های ایـران و جهـان انجـام نشـده اسـت، در پژوهش حاضـر در خصوص چگونگی اجـرای این آزمون 
کشـور آمریکا در رشـته مهندسـی شـیمی مقایسه ای  در دانشـگاه های منتخب ایران و دانشـگاه های منتخب 
گرفتـه اسـت. البتـه، ایـن موضـوع بـا توجـه بـه زمینـه تخصصـی نویسـندگان رشـته مهندسـی شـیمی  صـورت 
بـرای بهبـود شـیوه نامه اجـرای آزمـون جامـع دکتـری در رشـته مهندسـی  پایـان راهکارهایـی  انتخـاب و در 

شـیمی پیشـنهاد شـده اسـت.

تعریف مسئله� 2
کـه در ایـن مطالعـه بـه آن پرداختـه شـد، نحـوه اجـرای آزمـون جامـع دکتـری در رشـته مهندسـی  مسـئله ای 
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کرده اند تا با  شـیمی بـود. از آنجایی کـه رشـته های مختلـف مهندسـی بـا هم تفـاوت دارند، نویسـندگان سـعی 
توجـه بـه تخصـص خـود بر رشـته مهندسـی شـیمی متمرکز شـوند. هدف ایـن تحقیق مطالعـه تطبیقی درباره 
کشـور  کشـور ایـران بـا دانشـگاه های منتخـب  نحـوه اجـرای آزمـون جامـع دکتـری در دانشـگاه های منتخـب 
گذراندن یا مردود شـدن،  آمریکاسـت. ایـن مطالعـه شـامل تعـداد دروس، نحـوه برگزاری آزمـون جامع، نحوه 
محتوای آزمون و شـیوه اجرای آن اسـت. بر این اسـاس، در این مطالعه ارتباط بین مجموعه دروس بخش 
کتبی،  آمـوزش دکتـری بـا آزمـون جامـع دکتـری بررسـی و همچنیـن دربـاره روش اجـرای ایـن آزمـون به صـورت 

شـفاهی یـا ترکیبـی از هـر دو روش و نیـز سـطح سـؤال های آزمـون مطالعه شـد.

روش تحقیق� 3
آمریـکا  منتخـب  دانشـگاه های  در  شـیمی  مهندسـی  دکتـرای  جامـع  آزمـون  اجـرای  شـیوه  تحقیـق  ایـن  در 
کالیفرنیا2، دانشـگاه اسـتنفورد3، دانشـگاه  شـامل انسـتیتوی تکنولوژی ماساچوسـت1، انسـتیتوی تکنولوژی 
کالهمـا8 مطالعـه  کرنـل5، دانشـگاه رایـس6، دانشـگاه میشـیگان7 و دانشـگاه ایالتـی ا پنسـیلوانیا4، دانشـگاه 
و بررسـی شـده اسـت. دلیـل انتخـاب ایـن دانشـگاه ها رتبـه بین المللـی آنهـا و دسترسـی بـه اطالعـات ایـن 
شـامل  کشـور   1 سـطح  دانشـگاه های  در  دکتـری  جامـع  آزمـون  اجـرای  شـیوه  همچنیـن  بـود.  دانشـگاه ها 
ایـران،  صنعـت  و  علـم  دانشـگاه  امیرکبیـر،  صنعتـی  دانشـگاه  تهـران،  دانشـگاه  شـریف،  صنعتـی  دانشـگاه 
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه صنعتـی سـهند بررسـی و از مجموعـه قوانیـن وزارت علـوم، تحقیقات و 

فنـاوری در خصـوص دوره هـای دکتـری نیـز اسـتفاده شـده اسـت.

مطالعه اجرای آزمون جامع در دانشگاه های منتخب آمریکا� 4
به دلیـل اینکـه برنامـه رشـته مهندسـی شـیمی در دانشـگاه های ایـران از برنامه آموزشـی دانشـگاه های آمریکا 
اقتبـاس شـده اسـت، در ایـن تحقیـق سـعی شـده اسـت تـا مطالعه تطبیقـی درباره نحـوه اجرای آزمـون جامع 

گیرد. در دانشـگاه های منتخـب ایـران و دانشـگاه های منتخـب آمریـکا صـورت 

انستیتوی تکنولوژی ماساچوست. 4-1
که بررسـی  هدف از آزمون جامع در دانشـکده مهندسـی شـیمی انسـتیتوی تکنولوژی ماساچوسـت آن اسـت 
کرده انـد یـا خیـر. ایـن  کسـب  شـود آیـا دانشـجویان دکتـری توانمندی هـای الزم را در مرحلـه آموزشـی دکتـری 
خالقیـت  و  علمـی  مختلـف  زمینـه  چنـد  مرزهـای  در  موضوعـات  جمع بنـدی  توانایـی  شـامل  توانمندی هـا 

1- Massachusett Institute of Technology (MIT) 2- California Institute of Technology (Caltech)
3- Stanford University 4- University of Pennsylvania 5- Cornell University
6- Rice University 7- University of Michigan 8- Oklahoma State University
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کـه آنهـا بـا یـک مسـئله ناشـناخته مواجـه می شـوند. آزمـون جامـع بـه دو شـکل  حـل مسـئله اسـت، هنگامـی 
کارشناسـی یـا تحصیـالت تکمیلـی اسـت.  کتبـی برگـزار می شـود. سـؤال های ایـن آزمـون در سـطح  شـفاهی و 

کـه البتـه، می توانـد دو بـار در سـال نیـز برگـزار شـود. ایـن آزمـون در پایـان نیمسـال سـوم برگـزار می شـود 
کـه در زمینـه ترمودینامیک، پدیده هـای انتقال  کتـاب بـاز1 اسـت  کتبـی شـامل 3 سـؤال به صـورت  آزمـون 
کیـد می شـود، ولـی ممکـن  کارشناسـی تأ و سـینتیک اسـت. البتـه، در ایـن آزمون هـا بیشـتر بـر دروس دوره 
ح شـود. زمـان ایـن آزمون 3 سـاعت اسـت  اسـت یـک یـا دو سـؤال از دروس دوره تحصیـالت تکمیلـی نیـز مطـر

و نتیجـه آن به صـورت رد یـا قبـول بـه دانشـجو اعـالم می شـود.
بخـش شـفاهی آزمـون جامـع در ایـن دانشـگاه ارائـه پیشـنهاد پـروژه2 دکتـری اسـت. دانشـجوی دکتـری 
کنـد. شـایان ذکـر اسـت  ح تحقیقاتـی ارائـه  بایـد سـابقه و اهـداف اختصاصـی پـروژه خـود را در قالـب یـک طـر
کـه در جـدول 1 ارائـه شـده اسـت، در بخـش آموزشـی بگذراننـد  کـه دانشـجویان دکتـری بایـد دروس اصلـی را 

.)Massachusetts Institute of Technology, Accessed 2020(
جدول 1. دروس اصلی دوره دکتری مهندسی شیمی انستیتو تکنولوژی ماساچوست

نام درس به انگلیسینام درس به فارسی

Chemical Engineering Thermodynamicترمودینامیک مهندسی شیمی

Analysis of Transport Phenomenaآنالیز پدیده های انتقال

کتورهای شیمیایی Chemical Reactor Engineeringمهندسی را

کاربردی برای مهندسی شیمی Numerical Methods Applied to Chemical Engineeringروش های عددی 

کالیفرنیا. 4-2 انستیتوی تکنولوژی 
کالیفرنیا آزمون جامع دکتری در دانشـکده مهندسـی شـیمی پس از مرحله آموزشـی  در انسـتیتوی تکنولوژی 
کارشناسـی برگـزار می شـود. موضوعاتـی  کتبـی و شـفاهی و در سـطح  انجـام می شـود. آزمـون جامـع بـه شـکل 
کـه به صورت  ح می گـردد، شـامل پدیده هـای انتقال، ترمودینامیک و سـینتیک اسـت  کـه در ایـن آزمـون مطـر
کمیتـه آن را برگـزار می کنـد. مـدت امتحـان هـر آزمـون مجزا 2 سـاعت اسـت.  گانـه اسـت و یـک  3 امتحـان جدا
کتبـی بـه سـؤال ها  ایـن آزمـون به صـورت متفاوتـی برگـزار می شـود. دانشـجویان بـه مـدت 90 دقیقـه به صـورت 
کمیتـه مجـری آزمـون، جـواب  پاسـخ می دهنـد. سـپس، در طـول 30 دقیقـه باقی مانـده دانشـجو در حضـور 
مرجـع  کتاب هـای  از  نمی توانـد  دانشـجو  آزمـون  مـدت  طـول  در  می دهـد.  شـفاهی  به صـورت  را  سـؤال ها 
نیـاز  آنهـا  بـه دانسـتن  کـه دانشـجویان  نیـاز،  مـورد  اطالعـات  کـه همـه  اسـت  گفتنـی  البتـه،  کنـد.  اسـتفاده 
ندارنـد، به عنـوان داده هـای مسـئله در هـر سـؤال بـه آنهـا داده می شـود. تعـداد سـؤال ها بیـن 2 تـا 4 سـؤال 
کـه در آزمـون رد می شـوند، یـک فرصـت دوبـاره بـرای آزمـون مجـدد داده می شـود.  اسـت. بـه دانشـجویانی 

1- Open-book 2- Proposal



غالمرضا پازوکی و همکاران 35

کـه در آزمـون جامـع دکتری از آنهـا امتحان به عمل می آید، در اختیار دانشـجو قرار  سـرفصل و مراجـع دروسـی 
کـه در مرحلـه آزمـون جامـع قـرار دارنـد، می تواننـد قبـل از برگـزاری آزمـون بـا اسـتادان  می گیـرد. دانشـجویانی 
کـه  کننـد. البتـه، نکتـه حائـز اهمیـت در دانشـکده مهندسـی شـیمی ایـن دانشـگاه آن اسـت  دانشـکده بحـث 
سـطح علمی دانشـجو در دروس سـینتیک، ترمودینامیک و پدیده های انتقال را یکی از اسـتادان دانشـکده 
مهندسـی شـیمی در بـدو ورود بررسـی و ارزیابـی می کنـد. هـدف اصلـی ایـن ارزیابـی چیدمـان برنامـه درسـی 
کـه ایـن آزمـون در شـروع نیمسـال دوم در سـال اول تحصیلـی  سـال اول دانشـجو اسـت. شـایان ذکـر اسـت 

.)California University of Technology-Caltechm, Accessed 2020( برگـزار می شـود

دانشگاه استنفورد. 4-3
بـه مرحلـه تحقیقاتـی  ورود  بـرای  اسـتنفورد  دانشـجویان دکتـری در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه 
کننـد. ایـن آزمـون شـامل دو بخـش اسـت: الـف. ارائـه شـفاهی  بایـد در یـک آزمـون تعییـن صالحیـت1 شـرکت 
ح پیشـنهادی تحقیقاتـی دوره دکتـری و پیشـرفت های اخیـر در زمینـه آن؛ ب. امتحـان توسـط اسـتادان  طـر
ح تحقیقاتـی و ارزیابـی فهـم و درک دانشـجو دربـاره اصـول و مبانـی  دانشـکده مهندسـی شـیمی در زمینـه طـر
کـه ایـن آزمـون  گفتنـی اسـت  شـیمیایی، فیزیکـی و بیولوژیکـی سیسـتم مـورد مطالعـه در دوره دکتـری. البتـه، 

.)Stanford University, Accessed 2020( به صـورت شـفاهی برگـزار می شـود

دانشگاه پنسیلوانیا. 4-4
در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه پنسـیلوانیا همـه دانشـجویان دکتـری بایـد در آزمـون ارزیابـی جامـع 
کتبـی یـا شـفاهی یـا بـه هـر دو صـورت برگـزار  کننـد. آزمـون جامـع در ایـن دانشـکده می توانـد به صـورت  شـرکت 
ح  شـود. ایـن آزمـون شـامل اصـول و مبانـی مهندسـی شـیمی اسـت. در آزمـون جامـع ایـن دانشـگاه از طـر
همچنیـن  و  درسـی  نمـرات  و  آزمـون  در  دانشـجو  عملکـرد  پایـه  بـر  می شـود.  سـؤال  نیـز  دانشـجو  پژوهشـی 
گذرانده  که دانشـجو آزمون جامـع را  کمیتـه تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده تأیید می کند  پیشـرفت پژوهشـی، 

.)University of Pennsylvania, Accessed 2020( اسـت یـا خیـر

کرنل. 4-5 دانشگاه 
بـرای   2Q Exam بـا عنـوان  آزمـون جامـع  بایـد در  کرنـل  دانشـجویان دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه 
کنند. این آزمون بعد از سـال  مشـخص شـدن توانایی آنها در زمینه اصول و مبانی مهندسـی شـیمی شـرکت 
اول دوره دکتـری برگـزار می شـود. همچنیـن در ایـن دانشـکده یـک آزمـون دیگـری بـا عنـوان A Exam 3 بـرای 

1- Candidacy examination 2- Qualifying exam 3- Examination of admission to candidacy
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برگـزار می شـود. دانشـجویان  انجـام دادن مرحلـه تحقیقاتـی  توانایـی دانشـجویان دکتـری به منظـور  تأییـد 
برگـزار  از سـال سـوم  بعـد  آزمـون  ایـن  کننـد.  ارائـه  رسـاله خـود  بـرای  را  ح مناسـبی  کـه طـر موظـف هسـتند 
کـه در  می شـود. دانشـجویان دوره دکتـری مهندسـی شـیمی در مرحلـه آموزشـی خـود بایـد 4 درس اصلـی را 

.)Cornell University, Accessed 2020( جـدول 2 ارائـه شـده اسـت، بگذراننـد
کرنل جدول 2. دروس اصلی دوره دکتری مهندسی شیمی در دانشگاه 

نام درس به انگلیسینام درس به فارسی

Advanced Chemical Engineering Thermodynamicsترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفته

Advanced Fluid Mechanics and Heat Transferمکانیک سیاالت و انتقال حرارت پیشرفته

Mathematical Methods of Chemical Engineering Analysisروش های ریاضی آنالیز مهندسی شیمی

سینتیک شیمیایی و انتقال
یا

اصول مهندسی بیوشیمی پیشرفته

 Chemical Kinetics and Transport

or

Advanced Principles of Biomolecular Engineering 

دانشگاه رایس. 4-6
کـردن توانایـی عمومـی  آزمـون جامـع دانشـجویان دکتـری مهندسـی شـیمی دانشـگاه رایـس بـرای مشـخص 
کنـش، ترمودینامیک،  آنهـا به صـورت شـفاهی برگـزار می شـود. مـواد امتحانـی ایـن آزمـون شـامل مهندسـی وا
پدیده هـای انتقـال و ریاضـی اسـت. البتـه، الزم اسـت دانشـجویان دروس پیشـرفته را قبل از آزمـون بگذرانند 

.)Rice University, Accessed 2020(

دانشگاه میشیگان. 4-7
آزمـون جامـع در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه میشـیگان شـامل یـک آزمـون شـفاهی بـرای بررسـی 
کتبـی بـرای بخـش تحقیقاتـی اسـت. ایـن آزمـون بـا عنـوان  عملکـرد دانشـجو در بخـش آموزشـی و یـک آزمـون 
DCE 1 نامیـده می شـود. ارزیابـی آزمـون را حداقـل 3 نفـر از اعضـای هیئـت علمی دانشـکده مهندسـی شـیمی 

کـه هیچ کـدام از آنهـا نبایـد جزو اسـتادان راهنمای دانشـجو باشـند. آزمون بخـش تحقیقاتی  انجـام می دهنـد 
کرده اسـت. این بحث  کـه دانشـجو آن را انتخاب  بایـد یـک بحـث نقادانـه در زمینـه موضـوع تحقیقاتـی باشـد 

بایـد شـامل عناویـن زیر باشـد:

z	مروری بر مقاالت مرتبط با موضوع آزمون تحقیقاتی؛

z	 کـه دانشـجویان از مقـاالت داشـته اند )بـرای مثـال، آنالیـز روش هـای آنهـا یا نشـان نشـان دادن درکـی 
دادن مسـیر جدیـد تحقیق(؛

1- Doctoral candidacy exam
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z	 یـا کامپیوتـری  شبیه سـازی  تئـوری،  محاسـبات  شـامل  می توانـد  )ایـن  مقالـه  نتایـج  روی  بـر  کار 
آزمایش هـای تجربـی باشـد(. همچنیـن توصیفـی دربـاره اینکـه چگونـه بـه پیشـرفت تحقیقـات آینـده 

می کنـد. کمـک  دانشـجو 
کتبـی تحقیقاتـی بـا تکیـه بـر مهارت هـای  کمیتـه ارزیابـی، عملکـرد دانشـجو در آزمـون شـفاهی و آزمـون 
توانایـی  و  اصلـی  تحقیقـات  دادن  انجـام  پتانسـیل  نتایـج،  نقادانـه  آنالیـز  توانایـی  تکنیکـی،  درک  ارائـه، 
پاسـخگویی بـه سـؤال ها را می سـنجد. نتیجـه ایـن آزمـون به صـورت قبـول یـا رد بـه دانشـجو اعـالم می شـود 

.)University of Michigan, Accessed 2020(

دانشگاه ایالتی اوکالهما. 4-8
دانشـجویان دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه ایالتـی اوکالهمـا در بخـش آموزشـی خـود موظـف هسـتند 

کـه دروس اصلـی رشـته مهندسـی شـیمی را مطابـق جـدول 3 بگذراننـد.
جدول3. دروس اصلی دوره دکتری مهندسی شیمی در دانشگاه ایالتی اوکالهما

نام درس به انگلیسینام درس به فارسی

کنش های شیمیایی پیشرفته Advanced Chemical Reaction Engineeringمهندسی وا

Principles of Chemical Engineering Thermodynamicsاصول ترمودینامیک مهندسی شیمی 

Selected Diffusional Unit Operationsعملیات های واحد انتقالی منتخب

Chemical Engineering Process Modelingمدلسازی فرایند مهندسی شیمی

کالهما با دو آزمـون مقدماتی1  ارزیابـی دانشـجویان دکتـری دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه ایالتـی ا
کـه آزمـون مقدماتـی را بـا  و آزمـون جامـع صـورت می گیـرد. دانشـجو بـرای ورود بـه آزمـون جامـع نیـاز دارد 
کـه دانشـجو در  موفقیـت بگذرانـد. آزمـون مقدماتـی شـامل یـک امتحـان از 4 درس اصلـی جـدول 3 اسـت 
کمیتـه تحصیـالت  گرفتـه اسـت. البتـه، یـک درس خـاص می توانـد بـا تأییـد  طـول دوره آمـوزش آنهـا را فـرا 
بـه  یـا رد  آزمـون مقدماتـی به صـورت قبـول  نتیجـه  یادشـده بشـود.  از چهـار درس  یکـی  تکمیلـی جایگزیـن 
کـه در آزمـون مقدماتـی قبـول نشـوند، فقـط یـک بـار دیگـر حق شـرکت  دانشـجو اعـالم می شـود. دانشـجویانی 
کننـد، می تواننـد وارد مرحله  کـه آزمـون مقدماتـی را بـا موفقیـت طـی  در آزمـون مجـدد را دارنـد. دانشـجویانی 
کثـر تـا پایـان نیمسـال چهـارم تحصیلـی آزمـون جامـع را  آزمـون جامـع شـوند. دانشـجوی دکتـری بایـد حدا
کتبـی مطابـق موضـوع پـروژه تحقیقاتـی و دفـاع  ح  بگذرانـد. آزمـون جامـع در ایـن دانشـکده شـامل یـک طـر
ح خـود  کمیتـه علمـی از طـر ح تحقیقاتـی دکتـری اسـت. دانشـجو موظـف اسـت در حضـور یـک  شـفاهی از طـر

کمیتـه مذکـور توانایی هـای زیـر را در دانشـجویان ارزیابـی می کنـد: کنـد.  دفـاع 

1- Preliminary examination
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z	تجزیه و تحلیل و تشخیص مسئله مهندسی شیمی مورد بحث در پروژه تحقیقاتی دانشجو؛

z	ح تحقیقاتی؛ ارائه یک دفاع قابل قبول برای طر

z	تعیین سطح دانش از طریق تجزیه و تحلیل مسئله؛

z	بیان یک فرضیه قابل آزمایش؛

z	ح برای حل مسئله؛ ارائه یک طر

z	نتایج مورد انتظار از تحقیق در حرفه مهندسی شیمی و جامعه؛

z	.ح تحقیقاتی پیشنهاد شده و مصاحبه شفاهی بیان شفاف موارد یادشده در طر
کاری خـود را  کـه دانشـجو می توانـد مسـیر  کمیتـه ارزیـاب بـا توجـه بـه ایـن اطالعـات تشـخیص می دهـد 
گرفتـه شـود. همچنیـن  در دوره دکتـری ادامـه دهـد یـا خیـر. البتـه، ممکـن اسـت از دانشـجو آزمـون مجـدد 
کسـب توانایـی نیـاز دارد  کـه دانشـجوی دکتـری بـه آمـوزش بیشـتر بـرای   کمیتـه ممکـن اسـت تشـخیص دهـد 

.)Oklahoma State University, Accessed 2020(

مطالعه اجرای آزمون جامع در دانشگاه های منتخب ایران� 5
در ایـن بخـش مطالعـه ای دربـاره نحـوه اجرای آزمون جامع دکتری رشـته مهندسـی شـیمی در دانشـگاه های 
منتخب ایران ارائه شـده اسـت. در این مطالعه دانشـگاه صنعتی شـریف، دانشـگاه تهران، دانشـگاه صنعتی 
ایـران، دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و دانشـگاه صنعتـی سـهند به عنـوان  امیرکبیـر، دانشـگاه علـم و صنعـت 
دانشـگاه های سـطح یـک انتخـاب شـده اند. مبنـای ایـن انتخـاب دسترسـی بـه اطالعـات و آیین نامه هـای 

داخلـی در خصـوص نحـوه اجـرای آزمـون جامـع بـوده اسـت.

دانشگاه صنعتی شریف. 5-1
کسـب اطمینـان از قابلیت هـای علمـی و پژوهشـی، توانایـی  در ایـن دانشـگاه هـدف از برگـزاری آزمـون جامـع 
برخـورد اصولـی بـا مسـائل و داشـتن روحیـه علمـی و همچنیـن برخـورداری از قـوه ابتـکار دانشـجویان تعریـف 
کثر تا پایان نیمسـال سـوم  گذراندن حداقل 12 واحد درسـی، حدا شـده اسـت. دانشـجو موظف اسـت پس از 
تحصیلـی خـود آزمـون جامـع بدهـد. البتـه، دانشـجو باید حـد نصـاب الزم در یکی از آزمون هـای زبان خارجی 

کند. کسـب  مـورد تأییـد دانشـگاه را قبـل از آزمـون جامـع 
کـه تشـخیص آن بـر عهـده شـورای تحصیـالت  کتبـی یـا شـفاهی اسـت  آزمـون جامـع شـامل بخش هـای 
تکمیلی دانشـکده اسـت. آزمون جامع زیر نظر شـورای تحصیالت تکمیلی دانشـکده و توسـط هیئتی شـامل 
اسـتاد راهنمـا و حداقـل سـه عضـو هیئـت علمـی )حداقـل یـک نفـر بـا مرتبـه دانشـیاری و دو نفـر دیگـر حداقـل 
بـا مرتبـه اسـتادیاری( برگـزار می شـود. آزمـون جامـع در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه صنعتـی شـریف 
کـه بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تأییـد شـورای تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده ایـن  شـامل چهـار درس اسـت 
دروس انتخـاب می شـوند. دو درس از ایـن چهـار درس از میـان دروس اصلـی مهندسـی شـیمی هـر یـک از 
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کـه دانشـجو در  دو قالـب متفـاوت و دو درس دیگـر از میـان مجموعـه دروس تخصصـی انتخـاب می شـوند 
گذرانـده و بـا موضـوع تحقیقاتـی رسـاله دکتـری وی مرتبـط اسـت. ایـن دو قالـب دروس  دوره دکتـری آنهـا را 
2. طراحـی  قالـب  و  جـرم  انتقـال  و  سـیاالت  مکانیـک  حـرارت،  1. انتقـال  قالـب  شـامل  شـیمی  مهندسـی 

کتورهـای شـیمیایی و ترمودینامیـک مهندسـی شـیمی اسـت.  را
کارشناسـی ارشـد برگـزار می شـود.  کارشناسـی و  کتـاب بسـته و مفهومـی در سـطح  ایـن آزمـون به صـورت 
کل نمره هـای آزمـون جامـع بایـد از 16 بیشـتر باشـد. همچنیـن نمـره هـر درس بایـد از 15 بیشـتر  میانگیـن 
کمتـر از 16 باشـد، دانشـجو فقـط یـک بـار دیگـر می توانـد در آزمـون  کل نمـره آزمـون جامـع  گـر معـدل  باشـد. ا
کثر تا نیمسـال چهـارم تحصیلی  کنـد. همچنیـن دانشـجو پـس از قبولـی در آزمـون جامـع و حدا جامـع شـرکت 
 Collection of Rules( کند باید از پیشـنهاد پژوهشـی خود در حضور هیئت داوران به صورت شـفاهی دفاع 

.)and Regulations for the Doctoral Course of Sharif University of Technology, 2019

دانشگاه تهران. 5-2
کـه در سـال 1398  مطابـق آیین نامـه و شـیوه نامه های جامـع آموزشـی دوره هـای تحصیلـی دانشـگاه تهـران 
اصالح شـده اسـت، هدف از برگزاری آزمون جامع دکتری در این دانشـگاه بررسـی همه جانبه توانمندی های 
گذراندن واحدهای آموزشـی دوره دکتری  که پس از  آموزشـی و پژوهشـی دانشـجوی دکتری تخصصی اسـت 
کلـی  کلـی دانشـجوی دکتـری در مباحـث مرتبـط بـا زمینـه  برگـزار می شـود. در ایـن آزمـون اطالعـات جامـع و 
رسـاله تحقیقاتـی و زمینـه تخصصـی ارزیابـی می شـود. بر این اسـاس، دانشـجوی دکتری الزم اسـت در بخش 
کل حداقل  کسـب میانگین  کند. شـرط ورود به آزمون جامع  آموزشـی خود 12 تا 18 واحد درسـی را انتخاب 
کـه  16 از واحدهـای آموزشـی دوره دکتـری و قبولـی در آزمـون زبـان عمومـی اسـت. دانشـجو موظـف اسـت 
کتبـی  کتبـی یـا  کثـر تـا نیمسـال چهـارم تحصیلـی آزمـون جامـع بدهـد. ایـن آزمـون می توانـد به صـورت  حدا
و شـفاهی برگـزار شـود. زمـان برگـزاری ایـن آزمـون در ماه هـای اردیبهشـت و آبـان هـر سـال تحصیلـی اسـت. 
کتبـی آزمـون جامـع شـامل دروس ترمودینامیـک مهندسـی  در دانشـکده مهندسـی شـیمی امتحـان بخـش 
کتورهـای شـیمیایی، مکانیـک سـیاالت، انتقـال حـرارت و انتقـال جـرم اسـت. هـر درس  شـیمی، طراحـی را
کـه مسـئولیت طراحـی سـؤال های ایـن آزمـون را بـر عهـده دارنـد. شـرط قبولـی  کارگـروه تخصصـی دارد  یـک 
کل  گـر میانگیـن  کل حداقـل 16 و نمـره حداقـل 14 در هـر درس اسـت. ا کسـب میانگیـن  در آزمـون جامـع 
کنـد، دانشـجو موظـف بـه شـرکت  کسـب  کمتـر از 14  آزمـون جامـع 16 باشـد، ولـی دانشـجو در درسـی نمـره 
کـه در نوبـت اول آزمـون جامـع  کمتـر از 14 بـوده اسـت. دانشـجویی  کـه نمـره آن  مجـدد در آن درسـی اسـت 
مـردود شـود، مجـاز بـه شـرکت در یـک مرحلـه آزمـون جامـع اسـت و چنانچـه در ایـن مرحلـه هم مردود شـود، 
گذرانـدن آزمـون جامـع بایـد در جلسـه دفـاع از  از تحصیـل در دوره دکتـری محـروم می شـود. دانشـجو پـس از 
کنـد. هیئـت داوران شـامل اسـتاد/  ح پیشـنهادی رسـاله شـرکت و از آن در حضـور هیئـت داوران دفـاع  طـر
گـروه مرتبـط بـا حداقـل مرتبـه  اسـتادان راهنمـا و مشـاور، دو نفـر داور داخلـی از اعضـای هیئـت علمـی رشـته و 
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گـروه  ج از  اسـتادیاری و سـه سـال سـابقه تدریـس و تحقیـق در دوره تحصیـالت تکمیلـی و دو نفـر داور خـار
کتبـی و 30% بخـش ارائـه  بـا حداقـل مرتبـه اسـتادیاری اسـت. نمـره نهایـی آزمـون جامـع شـامل 70% بخـش 
 Comprehensive Regulations and( کـه بایـد حداقـل نمـره 16 باشـد شـفاهی پیشـنهاد پـروژه دکتـری اسـت 

 .)Educational Methods of Tehran University Courses, 2019-2020

دانشگاه صنعتی امیرکبیر. 5-3
کـه هـدف آن ارزشـیابی و ارزیابـی توانمندی هـای آموزشـی و پژوهشـی  آزمـون جامـع آزمونـی تخصصـی اسـت 
کثـر تا پایان  دانشـجوی دکتـری اسـت. ایـن آزمـون در نیمسـال سـوم و بعـد از آن برگزار می شـود. دانشـجو حدا
کند. دانشـجویان دکتری  کـه در آزمـون جامع دکتری شـرکت  نیمسـال پنجـم دوره آموزشـی خـود مجـاز اسـت 
کسـب  کل حداقل 16 را در دوره آموزشـی  برای ورود به آزمون جامع باید حداقل 12 واحد درسـی با میانگین 
کـه حد نصاب آزمـون زبان در  کننـد. همچنیـن دانشـجو قبـل از شـرکت در آزمـون جامـع دکتـری موظف اسـت 

کند. کسـب  یکـی از آزمون هـای مـورد تأییـد دانشـگاه صنعتـی امیرکبیر را 
کتبـی و تحـت نظـارت  آزمـون جامـع دکتـری در دانشـکده مهندسـی شـیمی در ایـن دانشـگاه به صـورت 
و  بازنگـری  مـورد  اخیـر  سـال های  در  جامـع  آزمـون  می شـود.  برگـزار  دانشـکده  تکمیلـی  تحصیـالت  شـورای 
گذشـته بدیـن  گرفتـه اسـت. شـیوه اجـرای آزمـون جامـع در  بـا دانشـگاه های منتخـب آمریـکا قـرار  تطبیـق 
مهندسـی،  ریاضـی  شـامل  شـیمی  مهندسـی  اصلـی  دروس  میـان  از  درس   3 دانشـجو  کـه  بـود  صـورت 
کتورهـای شـیمیایی را انتخـاب  ترمودینامیـک، مکانیـک سـیاالت، انتقـال حـرارت، انتقـال جـرم و طراحـی را
پاسـخ مـی داد. در شـیوه فعلـی دانشـجوی دکتـری الزم اسـت 3 درس شـامل  بـه سـؤال های آن  و  می کـرد 
کمیته هایی در  کتورهـای شـیمیایی را امتحـان بدهد. البتـه،  پدیده هـای انتقـال، ترمودینامیـک و طراحـی را
کمیته هـا انتخاب  کـه وظیفـه ایـن  ایـن 3 درس بـا مسـئولیت یکـی از اسـتادان دانشـکده تشـکیل شـده اسـت 
کتـاب بسـته انجـام می شـود. حداقـل  سـؤال ها بـرای آزمـون جامـع اسـت. امتحـان جامـع دکتـری به صـورت 
نمـره قبولـی در آزمـون جامـع دکتـری 16 اسـت. در صورتی کـه دانشـجوی دکتـری نتوانـد در آزمـون اول قبـول 
کسـب نکـردن نمـره قبولـی در  شـود، فقـط یـک بـار مجـاز بـه شـرکت مجـدد در آزمـون جامـع اسـت. در صـورت 
کـه آزمـون جامـع دکتـری را بـا  آزمـون جامـع پـس از دو بـار، دانشـجو از تحصیـل محـروم می شـود. دانشـجویی 
کثر تا پایان نیمسـال چهارم از پیشـنهاد رسـاله  که در نیمسـال سـوم و حدا کند، موظف اسـت  موفقیت طی 
کلـی فعالیت های  ح  کتبی شـامل طر ح پژوهشـی پیشـنهاد پـروژه دکتـری باید به صـورت  کنـد. طـر خـود دفـاع 
پژوهشـی دوره دکتـری و رویکـرد اصلـی پژوهـش، نـوآوری، فعالیت هـا و برنامـه زمان بنـدی تحقیـق باشـد. در 
ح پیشـنهادی رسـاله دانشـجو در جلسـه دفـاع در حضـور هیئـت داوران مـردود شـود، بـا تأییـد  صورتی کـه طـر
کثـر در یـک نوبـت دانشـجو می توانـد اصالحات الزم را انجام دهد و مجدد در جلسـه دفاع  هیئـت داوران حدا
 Collection of Educational Regulations of Amirkabir( کنـد  از پیشـنهاد رسـاله خـود دفـاع  و  شـرکت 

.)University of Technology PhD Course, 2017
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دانشگاه علم و صنعت ایران. 5-4
کـه بـرای  دوره دکتـری در دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران مطابـق آیین نامـه اجرایـی شـیوه آموزشـی_ پژوهشـی 
دانشـجویان ورودی 1397 بـه بعـد قابـل اجـرا شـده اسـت، برگـزار می شـود. مطابـق ایـن آیین نامـه، هـدف از 
گاهـی از میـزان توانایـی دانشـجو در  کسـب اطمینـان از قابلیت هـای علمـی دانشـجو، آ برگـزاری آزمـون جامـع 
برخورد اصولی با مسـائل علمی و داشـتن روحیه علمی و شناسـایی میزان برخورداری دانشـجو از قوه ابتکار 
کثـر  کـه حداقـل 14 و حدا و قابلیت هـای پژوهشـی اسـت. دانشـجویان دکتـری ایـن دانشـگاه موظـف هسـتند 
گـروه و تصویـب  18 واحـد درسـی از دروس تحصیـالت تکمیلـی رشـته خـود را بـا نظـر اسـتاد راهنمـا و تأییـد 
کسـب حداقـل معـدل 16 از  شـورای آموزشـی و پژوهشـی دانشـکده بگذراننـد. شـرط ورود بـه آزمـون جامـع 
دروس مرحلـه آموزشـی و داشـتن حداقـل نمـره زبـان مـورد قبول این دانشـگاه اسـت. مطابق ایـن آیین نامه، 
کتبـی آزمـون جامـع شـامل حداقـل 3 درس از دوره تحصیـالت تکمیلـی بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و  بخـش 
کـه معـدل دروس آنهـا 17 و باالتـر اسـت، در  گـروه مربـوط اسـت. مطابـق ایـن آیین نامـه، دانشـجویانی  تأییـد 
کتبـی معـاف می شـوند و فقط در آزمون شـفاهی  صـورت تأییـد شـورای آمـوزش و پژوهـش دانشـکده از آزمـون 
شـرکت می کننـد. آزمـون شـفاهی را هیئتـی مرکـب از اسـتاد راهنمـا و حداقـل دو نفـر عضـو هیئـت علمـی بـا 
حداقـل مرتبـه اسـتادیاری و فعـال در دوره تحصیـالت تکمیلـی در زمینـه تخصـص دانشـجو برگـزار می کننـد. 
گـروه و شـورای آموزشـی و پژوهشـی تعییـن می شـود.  ترکیـب ایـن هیئـت بـه پیشـنهاد اسـتاد راهنمـا و تأییـد 
کل  کـه میانگیـن  کتبـی و 30 درصـد نمـره شـفاهی اسـت  نمـره نهایـی آزمـون جامـع شـامل 70 درصـد نمـره 
کمتـر از 16 شـود. دانشـجو در صـورت موفـق نبـودن در اولین آزمـون جامع، می توانـد فقط برای  نمـرات نبایـد 
کنـد. در صـورت موفـق نبـودن،  کثـر تـا پایـان نیمسـال چهـارم شـرکت  یـک بـار دیگـر در آزمـون جامـع دوم حدا
کتبـی در دانشـکده مهندسـی شـیمی  آزمـون جامـع  از تحصیـل محـروم می شـود. مـواد امتحانـی  دانشـجو 

دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران مطابـق جـدول 4 اسـت.
جدول 4. مواد امتحانی آزمون جامع در دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران

کل  تعداد 
دروس آزمون 

کتبی جامع 
دروس تخصصیریاضی مهندسیپدیده های انتقالدروس اصلی

انتخاب یک درس از 3 درس
میان دروس

سینتیک و طراحی 
کتورهای شیمیایی و  را

ترمودینامیک مهندسی 
شیمی

انتخاب یک درس از 
میان دروس

مکانیک سیاالت، انتقال 
جرم و انتقال حرارت

انتخاب یک درس از 
میان دروس

ریاضی عددی یا تحلیلی 
یا آمار در فرایندهای 

مهندسی

انتخاب یک درس از 
میان دروس
دوره دکتری

از  درس  یـک  انتخـاب  کنـد.  شـرکت  جامـع  کتبـی  آزمـون  در  درس   3 در  کـه  اسـت  موظـف  دانشـجو 
پدیده های انتقال و یک درس از مجموعه ریاضی مهندسـی الزامی اسـت. سـؤال های آزمون جامع شـفاهی 
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دربـاره موضـوع پـروژه و بررسـی و سـنجش میـزان تسـلط و اشـراف دانشـجو بـر موضـوع پـروژه دکتـری اسـت 
Executive Regulations of the Teaching-Research Method of the Doctoral Program of Iran Uni-(

.)versity of Science and Technology, 2018

دانشگاه صنعتی اصفهان. 5-5
در دانشـگاه صنعتـی اصفهـان شـیوه نامه اجرایـی تحصیـالت تکمیلـی دوره دکتـری مطابـق یـک آیین نامـه 
از ارزیابـی آزمـون جامـع بررسـی همه جانبـه  جدیـد آموزشـی اصـالح شـده اسـت. در ایـن شـیوه نامه هـدف 
توانمندی هـای آموزشـی و پژوهشـی دانشـجویان دوره دکتـری اسـت. مطابـق ایـن آیین نامـه، دانشـجویان 
کـه 12 تـا 18 واحـد آموزشـی را در مرحلـه آمـوزش دوره دکتـری خـود بگذراننـد. ایـن  دکتـری موظـف هسـتند 
دروس بـا نظـر اسـتاد راهنمـا و تأییـد شـورای تحصیـالت تکمیلـی دانشـکده انتخـاب می شـود. شـرط ورود بـه 
کل 16 از دروس بخـش آموزشـی دکتـری اسـت. آزمـون جامـع در ایـن  کسـب حداقـل معـدل  آزمـون جامـع 
کتبـی و شـفاهی برگـزار می شـود. ارزیابـی  کثـر تـا پایـان نیمسـال چهـارم تحصیلـی در دو بخـش  دانشـگاه حدا
کتبـی انجـام می شـود. مطابـق ایـن آیین نامـه، آزمـون  بخـش شـفاهی پـس از موفقیـت دانشـجو در بخـش 
جامع حداقل در سـه درس دوره تحصیالت تکمیلی به پیشـنهاد اسـتاد راهنما و تصویب شـورای تحصیالت 
تکمیلـی دانشـکده برگـزار می شـود. ایـن آزمـون در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان در 
کتورهـای شـیمیایی، مکانیک سـیاالت، انتقـال حرارت،  دروس ترمودینامیـک مهندسـی شـیمی، طراحـی را
کارشناسـی ارشـد برگـزار می شـود. شـرط  انتقـال جـرم و همچنیـن ریاضـی تحلیلـی و ریاضـی عـددی در سـطح 
کل 16 اسـت. در صورتی کـه دانشـجو موفـق  کسـب حداقـل میانگیـن  کتبـی آزمـون جامـع  قبولـی در بخـش 
کنـد. در صـورت  نشـود بـرای اولیـن بـار در آزمـون قبـول شـود، می توانـد بـرای بـار دوم در ایـن آزمـون شـرکت 
صنعتـی  دانشـگاه  در  جامـع  آزمـون  می شـود.  محـروم  تحصیـل  از  دانشـجو  دوم،  مرحلـه  در  نشـدن  قبـول 
اصفهـان زیـر نظـر یـک هیئـت ارزیابـی انجـام می شـود. مطابـق آیین نامـه ایـن دانشـگاه، ایـن هیئـت شـامل 
بـا  از اعضـای هیئـت علمـی دارای حداقـل مرتبـه اسـتادیاری  اسـتاد/ اسـتادان راهنمـا و حداقـل سـه داور 
سـه سـال سـابقه تدریـس یـا تحقیـق در مقطـع تحصیـالت تکمیلـی اسـت. ایـن هیئـت را شـورای تحصیـالت 
مرحلـه  وارد  کنـد،  طـی  موفقیـت  بـا  را  آموزشـی  بخـش  صورتی کـه  در  دانشـجو  می کننـد.  انتخـاب  تکمیلـی 
آزمـون شـفاهی می شـود. بخـش ارزیابـی شـفاهی آزمـون جامـع ارزیابی بخش پژوهشـی اسـت. ایـن ارزیابی بر 
کتبـی و شـفاهی از پیشـرفت پژوهشـی توسـط هیئـت ارزیابـی در دو نوبـت بـا عنـوان جامـع  گزارش هـای  پایـه 
پژوهشـی 1 و جامع پژوهشـی 2 انجام می شـود. هدف از آزمون جامع پژوهشـی 1 دفاع از پیشـنهاد پژوهشـی 
رسـاله دکتـری و آزمـون جامـع پژوهشـی 2 بررسـی پیشـرفت رسـاله دکتـری اسـت. ارزیابـی جامـع پژوهشـی 1 
کثر تا پایان نیمسـال هفتم انجام می شـود.  کثـر تـا پایـان نیمسـال پنجـم و ارزیابی جامع پژوهشـی 2 حدا حدا
نظـر هیئـت ارزیابی کننـده به صـورت قبـول یـا رد اعـالم می شـود. نظـر رد بـه منزلـه مـردودی در آزمـون جامـع 
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اسـت. هیئـت ارزیابی کننـده آزمـون جامـع پژوهشـی از اسـتاد/ اسـتادان راهنمـا و مشـاور و حداقـل دو داور از 
اعضـای هیئـت علمـی بـا حداقل مرتبه اسـتادیاری به انتخاب شـورای تحصیالت تکمیلی دانشـکده تشـکیل 
ج از  می شـود. حداقـل یکـی از داوران ارزیابـی جامـع پژوهشـی بایـد دارای مرتبـه دانشـیاری بـه بـاال و خـار
 Executive Procedure of Isfahan University of Technology Doctoral( شـود  انتخـاب  دانشـگاه 

.)Educational Regulations, 2018

دانشگاه صنعتی سهند. 5-6
کشـور  آزمون جامع در دانشـگاه صنعتی سـهند در قالب شـیوه نامه اجرایی برگزاری دوره های دکترای داخل 
کـه در شـورای تحصیـالت تکمیلـی ایـن دانشـگاه تصویب شـده اسـت، اجـرا می شـود. مطابق این شـیوه نامه، 
که بین 12 تا 18  که واحدهای آموزشـی خود را  دانشـجوی دوره دکتری شـیوه آموزشـی_ پژوهشـی الزم اسـت 
کثر تا  واحـد درسـی اسـت، بـدون احتسـاب واحـد سـمینار، بگذراند. همچنیـن دانشـجویان دکتری بایـد حدا

کنند. گواهـی قبولـی در آزمـون زبـان مورد پذیـرش این دانشـگاه را ارائه  پایـان نیمسـال اول 
آزمـون جامـع دکتـری در ایـن دانشـگاه شـامل 2 یـا 3 درس اصلـی یـا تخصصـی در هـر رشـته تحصیلـی 
اسـت.  مجـری  دانشـکده  تکمیلـی  تحصیـالت  شـورای  تصویـب  و  دانشـجو  راهنمـای  اسـتاد  پیشـنهاد  بـه 
زمـان برگـزاری آزمـون جامـع در آخـر نیمسـال در ماه هـای تیـر و بهمـن هـر سـال تحصیلـی اسـت. دانشـجوی 
کـه در شـیوه  دکتـری در ایـن دانشـگاه فقـط دو بـار بـا فاصلـه شـش مـاه حـق شـرکت در آزمـون جامـع را دارد 
گـر  کنـد. ا کسـب  آموزشی_ پژوهشـی بایـد در هـر درس نمـره 14 از 20 و حداقـل میانگیـن دروس 16 از 20 را 
کمتـر از 14 باشـد، وی در آزمـون جامـع  میانگیـن نمـرات دانشـجو حداقـل 16 باشـد، ولـی نمـره یـک درس 
کنـد. در صورتی کـه دانشـجوی دکتـری در آزمـون جامـع دوم نتوانـد  مجـدد فقـط در همـان درس بایـد شـرکت 
کمیسـیون مـوارد خـاص دانشـگاه ارجـاع خواهـد شـد. در دانشـکده مهندسـی  موفـق شـود، پرونـده او بـه 
کتبـی و شـفاهی برگـزار می شـود.  شـیمی دانشـگاه صنعتـی سـهند آزمـون جامـع از 3 درس اصلـی به صـورت 

گـزارش شـده اسـت. کـه مـوارد آن در جـدول 5  گرفتـه می شـوند  گـروه در نظـر  ایـن دروس در قالـب دو 
گروه های پیشنهادی دروس اصلی برای آزمون جامع دکتری مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند جدول 5. 

گروه 2گروه 1

ترمودینامیک مهندسی شیمی پیشرفتهمکانیک سیاالت پیشرفته

کتور پیشرفتهانتقال حرارت پیشرفته  طراحی را

کتورانتقال جرم پیشرفته طراحی بیو را

ریاضیات تحلیلی

ریاضیات عددی
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گروه و درمجموع، سـه درس از دروس جدول 4  کثر دو درس از هر  دانشـجو می تواند حداقل یک و حدا

کـه آزمـون جامـع دکتری  گزارش شـده در جـدول 4 می تـوان دریافـت  کنـد. بـا دقـت در مـواد درسـی  را انتخـاب 

در دانشـکده مهندسـی شـیمی دانشـگاه صنعتـی سـهند در سـطح دروس دوره تحصیـالت تکمیلـی برگـزار 

کـه پیشـنهاد رسـاله  کـه آزمـون جامـع خـود را بـا موفقیـت بگذرانـد، الزم اسـت  می شـود. دانشـجوی دکتـری 

کنـد. دانشـجو بایـد پیشـنهاد رسـاله دکتـری خـود را تـا پایـان نیمسـال چهـارم بـه  تحقیقاتـی خـود را تدویـن 

ح رسـاله خـود در حضـور هیئـت داوران دفـاع  کـه از طـر تصویـب برسـاند. همچنیـن دانشـجو موظـف اسـت 

 Executive Procedure of Sahand University of Technology of the Integrated Educational( کنـد

.)Regulations of the Doctoral Program, 2018

نتیجه گیری� 6

آمریـکا و دانشـگاه های  آزمـون جامـع دکتـری در دانشـگاه های منتخـب  بیـن شـیوه اجـرای  ایـن بخـش  در 

کلـی به دسـت آمـده از شـیوه اجـرای آزمـون جامـع  گرفتـه اسـت. نتیجـه  منتخـب ایـران مقایسـه ای صـورت 

دکتـری در دانشـگاه های آمریـکا و ایـران در جـدول 6 خالصـه شـده اسـت.
جدول 6. مقایسه ای بین نتایج به دست آمده از مطالعه تطبیقی آزمون جامع دکتری در دانشگاه های منتخب آمریکا و ایران

دانشگاه های ایراندانشگاه های آمریکانتیجه

دروس دوره دکتری
دانشجویان دکتری موظف هستند 

که در دوره دکتری دروس مشخصی را 
بگذرانند

دانشجویان دکتری دروس خاصی را 
نمی گذرانند

نحوه اجرای آزمون جامع
شیوه اجرای آزمون بیشتر به صورت 

شفاهی است
شیوه اجرای آزمون بیشتر به صورت 

کتبی است

کارشناسی استسطح سؤال ها سؤال ها در سطح 
سؤال ها در سطح تحصیالت تکمیلی 

است

مشخص بودن سرفصل های آزمون 
جامع

سرفصل های آزمون جامع مشخص 
است و به دانشجویان اعالم می شود

سرفصل های آزمون جامع نامشخص 
است

کمیته نظارت بر آزمون جامع توسط 
کمیته انجام  نظارت بر آزمون را یک 

می دهد
نظارت نظام مندی برای آزمون وجود 

ندارد

گذراندن یا مردود شدن نحوه 
نتیجه به صورت قبول یا رد به دانشجو 

اعالم می شود
نتیجه بر مبنای نمره به دانشجو اعالم 

می شود

آزمـون جامـع، مقایسـه ای بیـن نتایـج  آزمـون و سـطح سـؤال ها در  بـه اهمیـت نحـوه اجـرای  بـا توجـه 

مطالعـه تطبیقـی دانشـگاه های آمریـکا و ایـران و نحـوه اجـرای آزمـون جامـع در دانشـگاه های منتخـب آمریکا 

و ایـران در شـکل 1 ارائـه شـده اسـت.
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شکل 1. مقایسه ای بین روش اجرای آزمون جامع در دانشگاه های منتخب آمریکا و ایران 

همچنیـن مقایسـه ای دربـاره سـطح سـؤال های آزمـون جامـع دکتـری در دانشـگاه های منتخـب آمریـکا و 
ایران در شـکل 2 ارائه شـده اسـت.
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شکل 2. مقایسه ای بین سطح سؤال های آزمون جامع دکتری در دانشگاه های منتخب آمریکا و ایران 

پیشنهادها� 7
بـا بررسـی روش اجـرای آزمـون جامـع دکتـری در دانشـگاه های منتخـب آمریکا و ایـران پیشـنهادهای زیر ارائه 

می شود:

z	 در مرحلـه آموزشـی، دروس دوره دکتـری متناسـب بـا ایـن آزمـون تنظیـم شـود. همچنیـن بـا بررسـی
سـطح ایـن دانشـجویان توسـط اسـتادان دانشـکده، دانشـجویان در صـورت نیـاز دروس پایـه ای را 

کننـد؛ مجـدد در دوره دکتـری اخـذ 

z	سرفصل و منابع این آزمون در اختیار دانشجویان دکتری قرار بگیرد؛

z	 کمیته هایـی مرکـب از اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده بـرای دروس اصلی مهندسـی شـیمی تشـکیل
کمیتـه مصوب شـوند؛ شـود و سـؤال های هـر مـاده امتحانـی در ایـن 
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z	 کـه اصـول و بخشـی از نمـره آزمـون جامـع بـه آزمـون شـفاهی تعلـق بگیـرد. البتـه، شـایان ذکـر اسـت 
کمتـر می گنجـد؛ کتبـی  مبانـی علمـی و سـنجش فهـم دانشـجو از ایـن موضوعـات در قالـب آزمون هـای 

z	همه اعضای هیئت علمی درگیر آزمون جامع دکتری باشند؛

z	کمیته ای در دانشکده ها وظیفه اجرای آزمون جامع را برعهده بگیرد؛

z	.کارشناسی رشته مهندسی شیمی باشد سؤال های آزمون بیشتر در سطح 
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	z اسـالمی آزاد  دانشـگاه  از  آموزشـی  ارشـد مدیریـت  کارشناسـی  تدیـن:  منیـره 

مهندسـی  دانشـکده  آموزشـی  خدمـات  کارشـناس  تحقیقـات،  علـوم  واحـد 

امیرکبیـر. صنعتـی  دانشـگاه  شـیمی 

	z  آزاد دانشـگاه  راهنمایـی  و  مشـاوره  ارشـد  کارشناسـی  میرهاشـمی:  منیـژه 

مهندسـی  دانشـکده  آموزشـی  خدمـات  کارشـناس  رودهـن،   واحـد  اسـالمی 

کبیـر. امیـر  صنعتـی  دانشـگاه  شـیمی 


