
  نحوه اجراي دستورالعمل چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

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

  .ويب رسيدشوراي برنامه ريزي آموزشي به تص 9/9/78درخشان وزارت فرهنگ و آموزش عالي در جلسه مورخ 

   

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

اي توسط معاونت آموزشي دانشگاه اسامي واجدين شرايط از وزارت فرهنگ و آموزش عالي يا ديگر مراجع ذيصالح 

   .استعالم خواهد شد

آئين نامه مذكور تقاضاي دانشجوياني كه در پايان نيمسال سوم تحصيلي خود حد اقل  2 ماده 2در اجراي تبصره     -2

و يا باالتر گذرانده باشند قابل بررسي  18واحد آن نيز غير عمومي باشد را با معدل كل  40واحد درسي كه حد اقل  50

به تشخيص دانشكده ( ط با رشته دوم بوده و در دروس مرتب 5/17ضمناً دانشجوياني كه داراي معدل حداقل . مي باشد 

  .يا باالتر دارند نيز مي توانند متقاضي تحصيل همزمان در دو رشته شوند 5/17معدل ) دوم 

آئين نامه ، دانشجويان واجد شرائطي كه از گروه آزمايشي رياضي فيزيك پذيرفته شده  3ماده  1با توجه به تبصره   -3

رشته دوم براي دانشجويان . بين رشته هاي رياضي ، فيزيك و يا شيمي انتخاب كنند  اند مي توانند رشته دوم خود را از

آئين نامه  3ماده  2پذيرفته شده از گروه آزمايشي علوم تجربي شيمي خوا هد بود در غير اين صورت طبق تبصره 

   .چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته عمل خواهد شد

پس از گذراندن حد اقل دو نيمسال تحصيلي و دانشجويان  2الف ،ب و ج ماده دانشجويان واجد شرايط طبق بند   -4

فوق پس از گذراندن حد اقل سه نيمسال تحصيلي تقاضاي خود را كه به تاييد استاد  2واجد شرايط مذكور در بند 

هر حال تقاضاي كليه در . مشاور رسيده است تا قبل از ترميم نيمسال تحصيلي به معاونت آموزشي دانشگاه تسليم نمايد 

دانشجويان واجد شرايط بايستي به نحوي باشد كه امكان اتمام تحصيالت در دو رشته همزمان را مطابق آئين نامه هاي 

توسط ) بر اساس دورس گذرانده در رشته اول ( تعيين تعداد و نوع دروس الزامي در رشته دوم . مربوط داشته باشند 

  .دانشكده دوم صورت مي گيرد

معاونين آموزشي دانشكد ه  �ررسي تقاضاي دانشجويان واجد شرايط در شوراي مركب از معاون آموزشي دانشگاه ب

مدير دفتر نظارت و ارزيابي و مسئول كميته استعدادهاي درخشان دانشگاه  �هاي رشته اول و رشته دوم متقاضيان 

ارت فرهنگ و آموزش عالي نيز منعكس مي مطرح و تصميم گيري خواهد شد و سپس مراتب به معاونت آموزشي وز

  . گردد

تابع دانشكده رشته ) انصراف و غيره  -فارغ التحصيلي( دانشجو از نظر مقررات داخلي دانشگاه تا پايان تحصيالت   -5

انصراف از رشته اول . اول و در صورت فراغت از تحصيل در رشته اول سوابق به دانشكده رشته دوم ارجاع خواهد شد 

   .دامه تحصيل در رشته دوم فقط در صورت كسب حداقل نمره كنكور در رشته دوم مجاز خواهد بودو ا



كمتر شود  17در صورتي كه معدل كل دانشجو در مجموع دروس اخذ شده در دو نيمسال متناوب يا متوالي از   -6

شان به يك رشته كه مجاز به ادامه دانشجو از تسهيالت آئين نامه تحصيل همزمان در دو رشته محروم شده و تحصيل اي

  .آن است محدود مي گردد


