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در مقطع  دو رشته تحصيلي در دانشجويان دارای استعداد برترزمان نامه تحصيل همنآيي

 اصفهاندانشگاه صنعتي ، كارشناسي
 

 

نامه مصوب ينيآ بر اساس  و در نظام آموزش عالي كشور برترمنظور شكوفايي و هدايت آموزشي دانشجويان دارای استعداد به

نامه آيين» ،25/3/7939سي و هشتمين جلسه شورای هدايت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در تاريخ 

 « هاناصفدر دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي در دانشگاه صنعتي  برترزمان دانشجويان دارای استعدادهای تحصيل هم

 شود. طبق مواد ذيل تدوين مي

 

با مراجعه به  (2)مطابق ماده  الزم است با توجه به مواد زيرتحصيل همزمان در دو رشته و واجد شرايط  دانشجوی متقاضي

س اين درخواست پ. دنمايبرنامه ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي ارسال  مديريتبه  تكميل و  را درخواست خود سامانه گلستان،

گلستان به اداره كل  سامانهدرسي مصوب رشته دوم، از طريق از بررسي و تاييد صالحيت آموزشي و در صورت وجود برنامه 

گردد. در صورت عدم ارجاع مي معاون آموزشي رشته دومآموزش جهت اعمال شرايط تحصيلي و اطالع رساني به دانشجو و 

ي، معاون آموزشي دانشكده دوم  ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشبرنامه مديريتوم،  با درخواست ته ددرسي مصوب رشوجود برنامه 

 مديريتبه اين تهيه و و با توجه به قالب تهيه شده، چارت درسي مربوطه را  حداكثر يک ماه از دريافت درخواستظرف مدت 

  ي داشته باشد.ايتالقي محتو %55دو رشته، هيچ دو درسي نبايد بيش از  هایرسدر تطبيق نهايي دكند. ميارسال 

 

های را داشته و دارای يكي از ويژگي حداقل هفدهمعدل كل  ،زمان درخواستدر های كارشناسي كه دانشجويان دوره ـ 1ماده 

  صفهاناصنعتي دانشگاه های كارشناسي از رشتهديگر زير باشند مجازند عالوه بر رشته تحصيلي خود، به طور همزمان، در يكي 

 .به تحصيل ادامه دهند برنامه ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي مديريتدولتي كشور به تاييد های دانشگاهيا يكي از 

پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها،  (الف

های شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذيربط انحراف معيار از ميانگين نمره نمره 5/2، تأييد سازمان سنجش آموزش كشوربه 

 .باشد بيشتر

  ش.ه تأييد وزارت آموزش و پروربآموزی های علمي دانشز المپيادكشوری ا هایمدالدارندگان  (ب

 .ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشيمديريت برنامه أييدبه ت دانشجويي علميهای كشوری و جهاني از مسابقات رتبهدارندگان  پ(

 .هاهر يک از جشنواره دبيرخانه تأييده ارزمي و رازی در مرحله كشوری بهای خوبرگزيدگان رتبه اول جشنواره (ت

گذرانده را  (عموميغيرواحد  05اقل حد)شامل درسي واحد  55اقل سال سوم تحصيلي خود حدپايان نيم كه دردانشجوياني  (ث

 . رشته خود باشندورودی و همهم برتر در بين دانشجويان %5به لحاظ معدل كل جزو يا  باشند 73 حداقل معدل كل و دارای 

به تشخيص ) دوممرتبط با رشته  هایسدراز واحد  75حداقل و در  اشندب 5/71حداقل كل دانشجوياني كه دارای معدل ( ج

 . كسب كرده باشندرا  5/71 حداقل دانشكده دوم( معدل

 

 شمشسال نيم پايانسال سوم تحصيل تا از پايان نيمزمان در رشته دوم، ارائه درخواست تحصيل هم یبرا يمهلت زمان  ـ2ماده 

 .تحصيل است
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 شود كه آن رشته تحصيليهای ديگر، تنها در صورتي پذيرفته ميزمان در رشته دوم در دانشگاهدرخواست تحصيل هم  ـ3ماده 

 شد.وجود نداشته با اصفهاندر دانشگاه صنعتي 

 

 رشتهدانشكده مربوط به  يدوم، استاد راهنمای رشته اول با هماهنگي معاونت آموزش پس از ورود دانشجو به رشته  ـ4ماده 

  ت.ايي دانشجو را بر عهده خواهد داشعلمي معرفي شده توسط وی(، وظيفه راهنمدوم )يا يكي از اعضاء هيأت

 

های دو رشته واحد از مجموع درس 21سال حداكثر تا سقف دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نيم ـ5 ماده

 يليتحص سالمين کيپايان رساند. چنانچه معدل نحوی اخذ كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به را به

 .واحد خواهد بود 29بعد، حداكثر  سالميدر ن یمجاز و یشود تعداد واحدها 71دانشجو كمتر از 

 

مند زمان در دو رشته تحصيلي بهرهتسهيالت تحصيل همدانشجو مجاز است در طول تحصيل خود، فقط يک بار از  ـ6 ماده

 .رشته دوم خود را ندارد رييشده و اجازه تغ

 

 شود، ادامه تحصيل 71كمتر از  یمعدل كل و اي 75ای كمتر از سال تحصيلي دانشجوی دورشتهچنانچه معدل دو نيم ـ7 ماده

فقط در رشته اول ادامه  توانديمتوقف شده و دانشجو م آموزشيريزی و ارتقاء كيفيت مديريت برنامهتوسط  در رشته دوم وی

 تحصيل دهد. 

ضوابط و  اخذ شده، مطابقمازاد  های، شهريه واحددر رشته دوم دانشجو ادامه تحصيلتوقف در  صورتدر  ـ7 تبصره

  ود. شمعدل كل نيز محسوب ميدر ها نمرات آنمانده و  در كارنامه باقي هاو اين درس مقررات دانشگاه دريافت خواهد شد

 

هر در  ، دانشجو به دريافت دانشنامهعتف ، طبق مقررات وزارتدر هر دو رشته آميز دوره آموزشيپس از اتمام موفقيت ـ8 ماده

 .شوددو رشته نائل مي

 

 نرسانده باشد شاغل به تحصيلتحصيل در هر دو رشته را به پايان  تا زماني كه دانشجو در طول سنوات مجاز تحصيلي، ـ9 ماده

 .شودانجام ميشود و معرفي وی به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيالت در هر دو رشته شناخته مي

 های تحصيلي كارشناسينامه آموزشي دورهمه اجرايي آيينناشيوه 25سنوات مجاز تحصيلي مطابق با ماده  ـ2تبصره 

 نامهشيوه 25ماده  7سال )تبصره يمن 75در صورتي كه پس از پايان  گردد.محاسبه مي دانشگاه صنعتي اصفهان

ا دانشگاه و ب كميسيون موارد خاصمذكور( تحصيل دانشجو در رشته دوم پايان نپذيرد، افزايش سنوات با تاييد 

 گيرد.            های مربوطه انجام ميپرداخت هزينه

                         

 فراغت از نياز به ارشديكارشناس یدر آزمون ورود ، در صورت قبوليرشتهدو زمان در تحصيل همی شاغل به دانشجو ـ10 ماده

ای حداكثر يک ترم بر تا در دوره كارشناسي ارشد ادامه تحصيلدر حين  متناسب با رشته قبولي دارد و رشته يکتحصيل در 

  در رشته ديگر فرصت دارد. فراغت از تحصيل
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در رشته تنها دهد و تحصيل خود را  انصراف دوم از رشته  زمان در دو رشته،تواند در حين تحصيل همدانشجو مي -11 ماده

  به پايان رساند. اول

ضوابط و مقررات  مطابقاخذ شده های مازاد شهريه واحد ،دوم رشته در صورت انصراف دانشجو از تحصيل در ـ9تبصره 

 دانشگاه دريافت خواهد شد.

 

ته رخواست تغيير رشتواند در صورت احراز شرايط تغيير رشته در دانشگاه بدون لحاظ كردن شرط زماني ددانشجو مي -12 ماده

 تغيير رشته، از رشته اول انصراف و تحصيل خود را در رشته دوم به پايان برساند. نامه مندرج در آيينه ضوابط و با رعايت بقي

 

موارد مشمول همه ضوابط و مقررات  ريدر سا نامه،نييآ نيجز نكات مندرج در ادو رشته، بهزمان در تحصيل هم -13 ماده

 .است دانشگاهنامه آموزشي دوره كارشناسي آيين

 

صنعتي  آموزشي دانشگاهبه تصويب شورای  ...........................تبصره در  تاريخ  9 ماده و 70نامه مشتمل بر اين آيين ـ14 ماده

 .االجراستالزم .... ....................رسيد و از تاريخ . اصفهان




