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مقدمه
به منظور شکوفایی و هدایت آموزشی دانشجویان دارای استعداد درخشان در نظام آموزش عالی کشور " ،دستورالعمل اجرایی تحصیل
همزمان دانشجویان استعدادهای درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیی" در
راستای آیین نامه مصوب سی و هشتمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان در تاریخ  1383/9/25موضیو ابغیییه شیماره
 21/3010وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،مطابق با مواد زیر تدوین گردیده است.

ماده .1

واژه هاي اختصاري

 .2.1وزارت :وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .2.2سازمان سنجش :سازمان سنجش آموزش کشور
 .2.3دانشگاه :دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 .2.4آئين نامه وزارتي :آیین نامه مصوب سی و هشتمین جلسه شورای هدایت استعدادهای درخشان در تاریخ  1383/9/25موضو
نامه شماره  21/3010وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
 .2.5رشته :منظور هر یک از رشته های تحصیلی دانشگاهی است که دارای کد رشته-محل در دفترچه آزمون سازمان سنجش
آموزش کشور است.
 .2.6رشته اول :رشته ای است که دانشجو از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش در آن پذیرفته می شود.
 .2.7رشته دوم :رشته ای است که به دلیل اهمیت و کاربرد فرارشته ای آن توسط دانشجوی استعداد درخشان ،در هنگام تحصیل به
عنوان رشته دوم انتخاب می گردد.

ماده .2

شرايط و ضوابط

دانشجویان دوره کارشناسی به شرط کسب حداقل ميانگين کل  ( 17هفده ) در زمان ارائه درخواست و حداقل در سهه نهي -
سال تحصيلي از  4ني سال و همچنین به شرط داشتن يکي از شرايط زير مجازند عغوه بر رشته تحصیلی خود(به عنوان رشیته
اول) ،به طور همزمان در یکی از رشته های کارشناسی دانشگاه های کشور(به عنوان رشته دوم) به تحصیل ادامه دهند.
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الف -پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع کارشناسی که به تأیید سازمان سینجش ،نمیره کیل آزمیون آن یا از
میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی ذی ربط 2.5 ،برابر انحراف معیار بیشتر باشد.
ب -دارندگان نشان طغی کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی ،به تأیید وزارت آموزش و پرورش.
ج -برگزیدگان رتبه اول جشنواره های خوارزمی و رازی در مرحله کشوری به تأیید دبیرخانه هر یک از جشنواره ها.
د-دانشجویانی که پس از گذراندن حداقل  50واحد درسی به لحاظ میانگین کل در سه نیمسال اول تحصییلی ،جزو  %5برتر رشته
در بین هم ورودی های خود هستند.

ماده .3

اخذ مجوز جهت تحصيل در رشته دوم

برای تحصیل همزمان در دو رشته ،تأیید گروه آموزشی مربوط به رشته اول و دوم ،تأیید شورای دانشکدههای هر دو رشته و تصیویب
ن ایی در شورای آموزشی دانشگاه ضروری است.

تبصره :1
اولویت انتخاب رشته دوم با رشته های گروه های علوم انسانی .هنر و علیوم پاییه و رشیته هیای مکمیل رشیته اول ( ماننید اقتصیاد و
مدیریت ) و موجود در دانشگاه محل تحصیل دانشجو است.

تبصره :2
در خواست تحصیل همزمان در رشته دوم در دانشگاه های دیگر ،تن ا در صورتی بررسی می شود که آن رشته تحصییلی در دانشیگاه
وجود نداشته باشد.

تبصره :3
دانشجویان دانشگاه های دیگر تن ا در چارچوب این دستورالعمل امکان در خواست تحصییل در رشیته دوم ایین دانشیگاه را خواهنید
داشت.

ماده .4

برنامه درسي مصوب رشته دوم

تحصیل همزمان در دو رشته فقط در صورت وجود برنامه درسی مصوب برای اخذ مدرک کارشناسی در رشته دوم ،بیرای دانشیجویان
رشته اول امکان پذیر است.
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ماده .5

مهلت ارائه درخواست

م لت زمانی برای ارائه درخواست تحصیل همزمان در رشته دوم ،از پايان ني سال سوم تحصيل تا قبل از اتمام نيمسال چهارم
تحصيل است.

ماده .6

استاد راهنما

پس از ورود دانشجو به رشته دوم ،استاد راهنمای رشته اول با هماهنگی معاونت آموزشی و تحصیغت تکمیلیی دانشیکده مربیوط بیه
رشته دوم (یا یکی از اعضاء هیأت علمی معرفی شده توسط وی) ،وظیفه راهنمایی دانشجو را بر ع ده خواهد داشت.

ماده .7

اخذ واحد

دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نیمسال حداکثر تا سقف  30واحد از مجمو درس های دو رشته را به نحوی اخذ
کند که در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ،هردو رشته را به پایان برساند.

تبصره:1
دانشجوی دو رشته ای می تواند با تأیید اساتید راهنما ،در دوره تابستانی حداکثر تا  8واحد از مجمو دروس دو رشته را اخذ کند.

تبصره :2
با تأی ید گروه های آموزشی رشته اول و دوم .دانشجو می تواند درس ایی را که به لحاظ محتوایی تطابق داشته باشند .صرفاً در یکی از
دو رشته بگذراند.

ماده .8

حذف اضطراري

در هر نیمسال تحصیلی ،دانشجوی دو رشته ای می تواند حداکثر تا دو درس نظري از دروس خهود را بهه صهورت اضهطراري
حذف کند ،مشروط بر آنکه تعداد واحدهای باقیمانده از حد نصاب مقرر کمتر نباشد.
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ماده .9

لغو مجوز تحصيل همزمان

چنانچه معدل دو نیمسال تحصیلی متوالی دانشجوی دو رشته ای کمتر از  16شود ،ادامه تحصیل بطور همزمان در دو رشیته متوقیف
شده و دانشجو صرفاً مجاز به ادامه تحصیل در رشته اول می باشد .دروس مازاد در کارنامه دانشجو باقی مانیده و در معیدل کیل نییز
محسوب می شود.

ماده .10

انصراف از تحصيل

دانشجو می تواند در طی دوران تحصیل همزمان در دو رشته ،با نظر استاد راهنما و تأیید شورای دانشکده ها ،از تحصییل در یکیی از
دو رشته انصراف دهد و تحصیل خود را در رشته دیگر به پایان برساند .چنانچه انصراف از رشته اول مد نظر باشد ،ضمن تأیید هیر دو
دانشکده ،دانشجو باید تمامی واحدهای درسی مربوط به "برنامه عادی رشیته دوم" را در مدت باقيمانده از سنوات مجاز تحصيلي
رشته اول با موفقیت بگذراند .احراز شرایط ادامه تحصیل مطابق ماده  10برای بررسی درخواست انصراف ضروری است.

ماده .11

فراغت از تحصيل

پس از اتمام موفقیت آمیز دوره آموزشی در هر یک از رشته ها ،طبق مقررات وزارت ،دانشیجو بیه دریافیت دانشینام آن رشیته نائیل
می شود.

تبصره:
با تأیید دانشکده اول مبنی بر اتمام دروس مربوط به رشته اول ،گواهی فرایت از تحصیل در آن رشته قابل ارائیه اسیت .ارائیه گیواهی
فرایت از تحصیل در رشته دوم ،پس از تأیید اتمام دروس معین شده توسط دانشیکده دوم صیورت گرفتیه و منهوط بهه فراغهت از
تحصيل در رشته اول است.

ماده .12

معرفي به نظام وظيفه

در طول سنوات مجاز تحصیلی ،تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرسیانده باشید ،شیایل بیه تحصییل شیناخته
می شود و معرفي وي به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيالت در هر دو رشته صورت خواهد گرفت.
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ماده .13

ورود به مقطع باالتر

دانشجو پس از پایان تحصیغت در هر یک از دو رشته ،مجاز است در آزمون ورودی مقطع باالتر شرکت کند .در هر صورت ادامه تحصیل در
مقطع باالتر در هر رشته منوط به فرایت از تحصیل ،یا انصراف از تحصیل در رشته مربوطه در مقطع کارشناسی است.

ماده .14

تغيير رشته

دانشجو مجاز است در طول تحصیل خود ،فقط یک بار از تس یغت تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی ب ره منید شیده و اجهازه
تغيير رشته دوم خود را ندارد.

ماده .15

ساير مقررات

تحصیل همزمان در دو رشته ،بجز نکات مندرج در این آیین نامه ،در سایر موراد مشمول همه ضوابط و مقررات آییین نامیه آموزشیی
دوره کارشناسی وزارت است.

ماده .16

زمان اجرا

این دستورالعمل مشتمل بر یک مقدمه ،شانزده ماده و شش تبصره در تاریخ  1393 /10 /08بیه تصیویب شیورای آموزشیی دانشیگاه
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی رسید و از تاریخ تصویب الزم االجرا است .

