
١ 

 

  نحوه اجراي دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي                

 15/11/77دستور العمل زير جهت اجراي آيين نامه چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته مصـوب  

شوراي برنامـه   9/9/78شوراي استعدادهاي درخشان وزارت فرهنگ و آموزش عالي در جلسه مورخ 

  . ويب رسيد ريزي آموزشي به تص

دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي در اوائل هر سال  2در اجراي ماده   -1

تحصيلي طي نامه اي توسط معاونت آموزشي دانشگاه اسـامي واجـدين شـرايط از وزارت فرهنـگ و     

  . آموزش عالي يا ديگر مراجع ذيصالح استعالم خواهد شد 

آئين نامه مذكور تقاضاي دانشجوياني كـه در پايـان نيمسـال سـوم      2 ماده 2در اجراي تبصره    -2

واحد آن نيز غير عمومي باشـد را بـا معـدل     40واحد درسي كه حد اقل  50تحصيلي خود حد اقل 

ضمناً دانشجوياني كه داراي معدل حـداقل  . و يا باالتر گذرانده باشند قابل بررسي مي باشد  18كل 

يا باالتر دارند  5/17معدل ) به تشخيص دانشكده دوم ( ط با رشته دوم بوده و در دروس مرتب 5/17

  .نيز مي توانند متقاضي تحصيل همزمان در دو رشته شوند 

آئين نامه ، دانشجويان واجد شرائطي كه از گروه آزمايشـي رياضـي    3ماده  1با توجه به تبصره   -3

بين رشته هاي رياضي ، فيزيك و يا شـيمي   فيزيك پذيرفته شده اند مي توانند رشته دوم خود را از

رشته دوم براي دانشجويان پذيرفته شده از گروه آزمايشي علوم تجربي شـيمي خـوا   . انتخاب كنند 

آئين نامه چگونگي تحصيل همزمـان در دو رشـته    3ماده  2هد بود در غير اين صورت طبق تبصره 

  . عمل خواهد شد 

پـس از گذرانـدن حـد اقـل دو نيمسـال       2الف ،ب و ج ماده دانشجويان واجد شرايط طبق بند   -4

فوق پس از گذرانـدن حـد اقـل سـه نيمسـال       2تحصيلي و دانشجويان واجد شرايط مذكور در بند 

تحصيلي تقاضاي خود را كه به تاييد استاد مشاور رسيده است تا قبل از ترميم نيمسال تحصيلي به 

هر حال تقاضاي كليه دانشجويان واجد شرايط بايستي به در . معاونت آموزشي دانشگاه تسليم نمايد 

نحوي باشد كه امكان اتمام تحصيالت در دو رشته همزمان را مطابق آئين نامه هاي مربـوط داشـته   

) بر اسـاس دورس گذرانـده در رشـته اول    ( تعيين تعداد و نوع دروس الزامي در رشته دوم . باشند 

  .توسط دانشكده دوم صورت مي گيرد 

معـاونين   �ررسي تقاضاي دانشجويان واجد شرايط در شوراي مركب از معاون آموزشـي دانشـگاه   ب

مدير دفتر نظارت و ارزيـابي و مسـئول    �آموزشي دانشكد ه هاي رشته اول و رشته دوم متقاضيان 

كميته استعدادهاي درخشان دانشگاه مطرح و تصميم گيري خواهد شد و سپس مراتب به معاونـت  

  . ارت فرهنگ و آموزش عالي نيز منعكس مي گرددآموزشي وز
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) انصـراف و غيـره    -فارغ التحصيلي( دانشجو از نظر مقررات داخلي دانشگاه تا پايان تحصيالت   -5

تابع دانشكده رشته اول و در صورت فراغت از تحصيل در رشته اول سوابق به دانشـكده رشـته دوم   

دامه تحصيل در رشته دوم فقط در صورت كسب حـداقل  انصراف از رشته اول و ا. ارجاع خواهد شد 

  . نمره كنكور در رشته دوم مجاز خواهد بود 

در صورتي كه معدل كل دانشجو در مجموع دروس اخذ شده در دو نيمسال متناوب يا متـوالي    -6

كمتر شود دانشجو از تسهيالت آئين نامه تحصيل همزمان در دو رشته محروم شده و تحصيل  17از 

  شان به يك رشته كه مجاز به ادامه آن است محدود مي گردداي

  آئين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان جشنواره ها و مسابقات علمي در دوره هاي اموزش عالي

  مقدمه    

سياستهاي حمايت و هدايت استعداد هاي درخشان مصوب چهار صدو نـوزدهمين   3در اجراي ماده 

انقالب فرهنگي مبني بر تهيه نظام تربيتي و معنوي متناسب با نياز اين استعداد جلسه شوراي عالي 

ها و به منظور تسهيل در ادامه تحصيل داوطلبان برگزيده و خالق در دوره هاي آموزش عـالي، ايـن   

  . آيين نامه تدوين و ابالغ مي گردد

ي هدايت ، سازمان سـنجش  در اين آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان به اختصار شورا

آموزش كشور سازمان سنجش و دانشگاه هـا و مؤسسـات آمـوزش عـالي وابسـته بـه وزارت علـوم ،        

  . تحقيقات و فنĤوري و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي دانشگاه ناميده مي شود 

رگزيـدگان  برگزيدگان جشنواره هاي بين المللي خوارزمي ، جوان خوارزمي و رازي و نيـز ب  -1ماده 

با ارائه گواهي معتبر ، از يكي از دو طريق ) رتبه هاي اول تا سوم (مسابقات معتبر علمي بين المللي 

زير مي توانند در دوره تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد در رشته متناسب بـا طـرح ابتكـاري    

  . خود يا زمينه اي كه در آن برگزيده شد ه اند ، پذيرفته شوند 

نمره گزينش آزاد در رشته مورد % 85در آزمون سراسري و كسب حد نصاب علمي برابر  شركت: الف

  تقاضا

  اخذ پذيرش از دانشگاه: ب

افراد مشمول اين ماده براي كسب پذيرش ورود به هـر دوره تحصـيلي ، بايـد عـالوه بـر       -1تبصره 

د بـه دانشـگاه يـا    مدرك دوره تحصيلي پايين تر ، اسناد دال بر برگزيده شدن خـود را حسـب مـور   

  . سازمان سنجش ارائه نمايند 
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دستور العمل اجرايي نحوه پذيرش دانشجو موضوع بند الف اين مـاده    سازمان سنجش � 2تبصره 

را ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابالغ اين آيين نامه تهيه مي كند و به نحو مقتضي به اطالع داوطلبان 

  .مي رساند 

مسابقات بين المللي حسب مورد بر عهده معاونت آموزشـي وزارت   تشخيص اعتبار علمي -3تبصره 

  . علوم ، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي است 

هر داوطلب به ازاي هر بار برگزيده شدن در جشنوار ها و مسابقات علمي مندرج در اين  � 4تبصره 

راي ادامه تحصيل در دوره بعـدي اسـتفاده كنـد و لـذا     ماده فقط يك بار مي تواند از امتياز مربوط ب

  . برگزيده شدن در زمان دانش آموزي صرفاً براي ادامه تحصيل در دوره كارشناسي معتبر است 

مـي تواننـد پـس از    ) رتبه هاي اول تا سوم ( برگزيدگان المپياد علمي دانشجويي كشور  � 2ماده 

  . ز دانشگاه در دوره دكتري ادامه تحصيل بدهند اتمام دوره كارشناسي ارشد با كسب پذيرش ا

اعطاي پذيرش به داوطلبان مشمول اين آيين نامه در اختيـار دانشـگاه اسـت و بـر اسـاس       -3ماده 

دانشـگاه شـرايط و چگـونگي    . دستور العملي انجام مي شود كه به تصويب شوراي دانشگاه مي رسد 

آن را به نحو مقتضـي بـه ا طـالع داوطلبـان مـي      بررسي در خواست متقاضيان و برنامه زمان بندي 

  .رساند 

دانشگاه پذيرنده تا پايان مهر هر سال گزارش مربوط به پذيرفتـه شـدگان موضـوع بنـد ب      -4ماده 

  .را براي ا طالع به معاونت آموزشي وزارت مربوط ارسال مي كند  2و ماده  1ماده 

شوراي  1/5/80پس از تصويب در جلسه مورخ  تبصره 4ماده و  5اين آيين نامه مشتمل بر  -5ماده 

هدايت استعدادهاي درخشان به تاييد وزير علوم ، تحقيقات و فناوري رسيد و از تـاريخ ابـالغ بـراي    

               .كليه داوطلبان واجد شرايط قابل اجرا است 

 


