
  دستورالعمل چگونگی تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی 
  

 شورای عالی 339مصوب جلسه کارشناسی  و  دوره های کاردانی  ی  آیین نامه آموزش4رای تبصره ماده در اج
شجویان دانالعمل به منظور تعیین ضوابط و شرایط تحصیل همزمان ، این دستور) 1376اردیبهشت (یزی ربرنامه 

  .شته تحصیلی ابالغ می گرددو رممتاز در د
 و به سازمان سنجش "شورا"العمل به شورای هدایت استعدادهای درخشان در آموزش عالی  در این دستور-1ماده 

ممتاز به شرحی که  و به دانشجوی "وزارت" و به وزارت فرهنگ و آموزش عالی "سازمان سنجش"آموزش کشور 
  .ی گردد اطالق م"دانشجو"شود،   می تعریف2در ماده 

  :العمل عبارتند از دانشجویان مشمول این دستور-2ماده 
  برگزیدکان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش : الف
موضوع مصوبات شورای ( آموزش و پرورش ی دانش آموزی کشور با معرفی وزارتبرگزیدگان المپیادهای علم: ب

  ) در دانشگاهها بدون شرگت در آزمون سراسری عالی انقالب فرهنگی با عنوان پذیرش دانش آموزان برگزیره
  صنعتی ایرانو برگزیدگان جشنواره خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی : ج

کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون  برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، -1تبصره 
  . نمرات در گروه آزمایشی مربوط باالتر باشدسراسری حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین

 داشتن ویژگیهای استثنایی به دهای الف تا ج باشند، اما به دلیل دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در بن-2ه تبصر
تشخیص گروه آموزشی مربوط و تایید شورای آموزش دانشگاه ، دانشجوی ممتاز شناخته شوند، از سوی دانشگاه به 

  .ای این آیین نامه بهره مند شوندسی و تایید شورا بتوانند از مزای می شوند تا پس از بررفیرشورا مع
  : رشته دوم انتخابی دانشجو برای تحصیل همزمان باید-3ماده 
  .در مقطع کارشناسی باشد: الف
  .شته های مورد تایید شورای هدایت استعدادهای درخشان باشدجزو ر: ب

 و هیات و زبانمانند رشته ال(یاز توسعه فرهنگی  دانشجو باید از رشته های مورد ن رشته دوم انتخابی-1ه تبصر
و یا از نظر علمی مکمل ) مانند رشته های علوم پایه و فلسفه( توسعه علمی کشور و یا مورد نیاز) ادبیات فارسی 

ریاضی برای زیک و مانند رشته شیمی و زیست شناسی برای دانشجویان رشته پزشکی و فی( رشته اول دانشجو 
مانند (ذوق هنری دانشجو و یا شکوفاکننده ) دانشجویان رشته های مهندسی و رشته زبان خارجی برای اغلب رشته ها

  .باشد) رشته های گروه آزمایشی هنر 
باید پس از ، اده ذکر نشده است این م1دانشجویان ممتاز ،که در تبصره  سایر رشته های مورد تقاضای -2تبصره 

  .ونت آموزشی وزارت ارسال شودااه، برای تایید نهایی شورا به معسی و تایید شورای آموزشی دانشگبرر
از گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، درخواست خود س تواند پ  دانشجو برای تحصیل در رشته دوم می-4ماده 

معاونت . مایده محل تحصیل خود تسلیم نیده است، به معاونت آموزشی دانشگارا که به تایید استاد مشاور رس
ونت ااه یا دانشگاه دیگر معرفی و مراتب را به معشگن وی را به دانشکده مربوط در همان داآموزشی دانشگاه کتباً

   .آموزشی وزارت منعکس می کند



یل در رشته العمل استفاده کند و در حین تحص تواند از مزایای این دستوردانشجو فقط برای یک بار می -5ماده 
  .دوم، حق تغییر آن را ندارد

 عالوه بر دروس عمومی در صورتی که برخی از دروس پایه، اصلی و تخصصی در دو رشته تحصیلی مشترک -6ماده 
  .باشند، گذراندن آن دروس در رشته اول کاقی است

احد از مجموع دروس دو رشته  و27ر  دانشجو می تواند با تایید استاد مشاور در هر نیمسال تحصیلی، حداکث-7ماده 
  .را انتخاب نماید

  .تدت مجاز تحصیل در رشته اول آنهاس، مالعمل برای دانشجویان مشمول این دستورحداکثر مدت تحصیل -8ماده 
تواند در موارد خاص حداکثر تا دو نیمسال تحصیلی به طول دوره   شورای آموزشی دانشکده رشته دوم می-تبصره

  . محل تحصیل رشته اول اعالم کندهن صورت باید مراتب را به دانشکددر ای. اصافه نماید
شود و  ه پایان نرسانده است، شاغل به تحصیل شناخته می که دانشجو دروس هر دو رشته  را ب مادام-9ماده 

  .معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از فراغت از تحصیل در دو رشته خواهد بود
جو ازادامه تحصیل در یکی از دو رشته، با اتمام تحصیل در بک رشته فارغ التحصیل  در صورت انصراف دانش-تبصره

  .شود می
 دانشحو به لحاظ اتمام تحصیالت در هر یک از دو رشته می تواند در آزمون ورودی مقطع باالتر آن رشته -10ماده 

  .شرکت کند
ی الزم از دروس  درسدهای گذراندن واحنشحویی که با تایید گروه آموزشی رشته دوم موفق به به دا-11ماده 

  .شناسی رشته دوم اعطا می شوددرک رسمی اتمام تحصیل در مقطع کارمقطع کارشناسی آن رشته شده باشد، م
زشی دوره کارشناسی مصوب ان در دو رشته تابع آیین نامه آمو سایر مقررات مربوط به تحصیل همزم-12ماده 

  .باشد صوب وزارت میشورای عالی برنامه ریزی و مقررات م
ود و می شالعمل به صورت آزمایشی طی مدت دو سال احا نظر معاونت آموزشی وزارت، اجرا  این دستور-13ماده 

  .ری شورا قرار می گیرددرپایان این مدت، مورد بازنگ
ای  به تصویب شورای هدایت استعداده5/11/77 تبصره در تاریخ 6 ماده و 14العمل در  این دستور-14اده م

  .درخشان در آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست
  

  


