معاونت آموزشی
دفتر استعدادهای درخشان

شیوه نامه تحصیل همزمان در دورشته

مقدمه:

هدف از تدوین این شیوه نامه کمک به اجرای بهتر و شفافتر آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه
دانشجویان استعداد درخشان به منظور برنامه ریزی برای شناسایی و حمایت از استعداد های درخشان و هدایت
آنها به سمت اولویت های راهبردی کشور و فعالیت های بین رشته ای در حوزههای مختلف علوم و تسهیل
شکوفایی و هدایت آموزشی برگزیدگان علمی در مقطع کارشناسی می باشد.
ماده  )1شرایط درخواست

متقاضی تحصیل همزمان در دو رشته در ابتدا بایستی دارای یکی از دو شرط اولیه زیر باشد:
الف) پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در دوره کارشناسی پیوسته که با تایید سازمان سنجش
نمره کل قبولی آنها  2/5معیار از میانگین نمره های شرکت کنندگان در گروه آزمایشی مربوطه بیشتر باشد.
ب) دارندگان مدال های جهانی و طلی کشوری المپیاد های علمی دانش آموزی مورد تایید وزارت آموزش و
پرورش
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همچنین دانشجوی متقاضی علوه بر دارا بودن یکی از شرایط اولیه باال ،در زمان درخواست بایستی دارای
معدل باالی  17و جزو  10درصد برتر ورودی باشد.
ماده  )2فرآیند درخواست

فرایند درخواست به صورت زیر می باشد:
 -1تحویل درخواست کتبی به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه
 -2استعلم از دانشکدهی مبدا و مقصد توسط دفتر استعدادهای درخشان
 -3در صورت موافقت هر دو دانشکده و با هماهنگی دفتر برنامه ریزی درسی ،انجام روند ثبت نام در رشته
دوم و اختصاص دو شماره دانشجویی انجام خواهد شد.
ماده  )3زمان درخواست تحصیل همزمان

زمان درخواست برای تحصیل همزمان در دو رشته بعد از اعلم نمرات نیمسال دوم و تا انتهای نیمسال چهارم
می باشد.
ماده  )4رشته های مجاز برای تحصیل همزمان

دانشجو می تواند از بین رشته های علوم پایه و مهندسی دانشگاه مشروط بر تایید دانشکده های مبداء و مقصد،
رشته دوم تحصیلی خود را انتخاب نماید.
ماده  )5شرایط آموزشی در طی تحصیل همزمان

معدل کل دانشجو در طی تحصیل همزمان در دو رشته نباید از میانگین معدل  2رشته در دانشکده های مبداء
و مقصد پایین تر باشد .موارد خاص بایستی در کمیسیون موارد خاص دانشگاه بررسی شود.
ماده  )6استفاده از تسهیالت ارشد بدون آزمون

دانشجو در صورت دارابودن شرایط استفاده از تسهیلت استعداد درخشان بدون آزمون کارشناسی ارشد ،در
هر یک از دو رشته تحصیلی می تواند در چارچوب مقررات و آیین نامه مربوطه ،از این تسهیلت استفاده نماید.
ماده  ) 7ثبت نام در دوه کهاد

دانشجویان تحصیل همزمان در دو رشته ،نمیتوانند از دوره کهاد استفاده نمایند.
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تبصره  )1دانشجو در دو رشته میتواند در صورت درخواست موافقت دانشکده مجری کهاد ،حداکثر
تا نیم سال دهم تحصیل ،رشته دوم خود را به دوره فرعی (کهاد) در همان زمینه تغییر دهد.
ماده  )8امکان تحصیل در رشته دوم در دانشگاه دیگر

تحصیل همزمان فقط در داخل دانشگاه علم و صنعت مجاز می باشد.
ماده  )9حداکثر واحد قابل اخذ

حداکثر واحد قابل اخذ در هر دو رشته جمعاً  30واحد می باشد.
ماده  )10موارد پیش بینی نشده

تصمیم گیری درباره موارد پیشبینی نشده این شیوه نامه ،در شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

این شیوه نامه در  10ماده و یک تبصره در تاریخ  1399/10/30در شورای آموزشی و تحصیالت
تکمیلی دانشگاه به تصویب رسید و پس از آن الزم االجرا می باشد.

