
  
   دوره ي كارشناسي چگونگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيليداخليدستورالعمل 

   دانشگاه زنجان
  

  
تحصيل همزمان دانشجويان داراي استعداد درخشان در دو رشته ي تحـصيلي                آئين نامه ي     2 ماده   بند د در اجراي   

 ايـن  ،  تحقيقات و فناوري   ،علوم شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت     26/10/83مورخ   در مقطع كارشناسي  
  . د  شو تعيين ضوابط و شرايط الزم ابالغ ميبراي دستورالعمل

  : دانشجويان مشمول اين دستورالعمل عبارتند از  – 1ماده 
 دانشجوياني( سازمان سنجش  تاييد با    دانشگاه ها در مقطع كارشناسي      ورود به   آزمون سراسري  پذيرفته شدگان –الف  

ه هـاي شـركت     تسابي آنها در آزمون سراسري حداقل دو و نيم انحراف معيار از ميـانگين نمـر               كه مجموع نمرات اك   
  ). باالتر باشد ه در گروه آزمايشي مربوطكنندگان

  المپيادهاي علمي دانش آموزي كشور با معرفي وزارت آموزش و پرورش  دارندگان مدال  كشوري از –ب 
رزمي و رازي در مرحله كشوري بـه تاييـد دبيـر خانـه هـر يـك از                    خوا  هاي  جشنواره  اول تا سوم    برگزيدگان –ج  

  .جشنواره ها 
  دانشجوياني كه فاقد شرايط مذكور در بندهاي الف تا ج باشند ، اما به دليل داشتن ويژگيهاي استثنايي –تبصره  

  )وزشي دانشكدهآ مده وبا تسليم درخواست به دفتر استعدادهاي درخشان و بررسي و تاييد شوراي آم كه در ذيل(
   .اين آئين نامه بهره مند شوند مي توانند از مزاياي

  :رشته ي دوم انتخابي دانشجو براي تحصيل همزمان بايد  – 2ماده 
  . در مقطع كارشناسي باشد –الف 
رشته هاي مكمل رشته اول وموجود        رشته هاي  موجود درگروه هاي علوم انساني و علوم پايه و يا از              يكي از  –ب  
   .  دانشگاه باشد در
 اين ماده ذكر نـشده اسـت بايـد پـس از             بند ب ساير رشته هاي مورد تقاضاي دانشجويان ممتاز ، كه در            –تبصره     

يـد نهـايي بـه دبيرخانـه معاونـت       ييد شوراي آموزشـي دانـشگاه بـراي تا        ي و تا  استعدادهاي درخشان   شوراي بررسي
  .آموزشي وزارت ارسال شود 

  :قاضي براي تحصيل در رشته دوم مي تواند متيدانشجو – 3ماده 

   .سال پس از گذراندن حداقل دو نيم •

  .5/17  ميانگين كلداشتنبه شرط  •

  . نباشد17 كمتر از  نيزميانگين هر نيم سال •
  
توسـط    پس از بررسـي    تادرخواست خود را به دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه محل تحصيل خود تسليم نمايد             

  . اي تاييد به دانشكده مربوطه ارسال شوددر خواست بر دفتر،
  



  :  تهيه وبه دفتر استعدادهاي درخشان ارايه نمايدموارد ذيل را  بايد دانشجوي متقاضيهمچنين
 
 و موافقت بـا تحـصيل در         گروه رشته ي تحصيلي اول     شورايازتاييد توانايي دانشجو     •

  .رشته ي دوم

 .صيلي اولانتخاب استاد راهنما به تاييد گروه رشته ي تح •
 .)استاد راهنما با هماهنگي مدير گروه رشته ي دوم وظيفه ي راهنمايي دانشجو را بر عهده دارد(

 . رشته ي تحصيلي دومگروه  مبني بر اجازه ي اييهتاييد •

  
دانشجو فقط براي يك بار مي تواند از مزاياي اين دستورالعمل استفاده كند و در حين تحـصيل دررشـته                     – 4ماده  

  .يير آن را ندارد غدوم ، حق ت
ي و تخصـصي در دو رشـته تحـصيلي    لعالوه بر دروس عمومي در صورتي كه برخي از دروس پايه اصـ  – 5ماده  

 ، گذرانـدن  شته باشند با تاييد گروه هاي آموزشي هر دو رشته        تطابق موضوعي دا  به لحاظ محتوايي     يا   مشترك باشند 
  .آن دروس در رشته اول كافي است 

 واحد از مجمـوع دروس دو  30سال تحصيلي ، حداكثر  در هر نيم راهنمااستاد  يديدانشجو مي تواند با تا   – 6ماده  
  .رشته را انتخاب نمايد 

شـته  دو ر درهر پس از ورود به رشته ي تحصيلي دوم          شجودان هر نيم سال   ميانگين  كل و  ميانگين – 7ماده  

  .باشد  16    و16/ 5نبايد   به ترتيب كمتر از   

شـوراي   موضـوع توسـط   ،7  مادهكسب ميانگين هاي مشخص شده در توانايي دانشجو در  عدم  در صورت  -تبصره
  . شد خواهد تصميم گيرياستعدادهاي درخشان بررسي و

ل براي دانشجويان مشمول اين دستورالعمل ، مدت مجاز تحصيل در رشته اول آنهـا               حداكثر مدت تحصي   – 8ماده  
  . است 

 تحصيلي بـه طـول دوره اضـافه      سال مي تواند در موارد خاص حداكثر تا دو نيم        گاه  شوراي آموزشي دانش   –تبصره  
  .  در اين صورت بايد مراتب را به دانشكده محل تحصيل رشته اول اعالم كند نمايد
 مادام كه دانشجو دروس هر رشته را به پايان نرسانده است ، شاغل به تحصيل شناخته مـي شـود و معرفـي وي بـه                           –9ماده  
   .در دو رشته خواهد بود نظام وظيفه پس از فراغت از تحصيل  ياداره

   .حصيل شودمي تواند از هر دو رشته يا فقط از رشته ي دوم انصراف داده وبا رشته ي اول فارغ التدانشجو –تبصره 
 اتمام تحصيالت در هر يك از دو رشته مي تواند در آزمون ورودي مقطع بـاالتر آن  در صورت دانشجو  – 10ماده  

  . رشته شركت كند 
به دانشجويي كه با تائيد گروه آموزشي رشته دوم موفق به گذرانـدن واحـدهاي درسـي الزم از دروس                     – 11ماده  

  .مدرك رسمي اتمام تحصيل در مقطع كارشناسي رشته دوم اعطاء مي شود مقطع كارشناسي آن رشته شده باشد ، 



 كارشناسـي    ي  آموزشـي دوره    ي ساير مقررات مربوط به تحصيل همزمان در دو رشته تابع آئـين نامـه              – 12ماده  
  .مصوب شوراي عالي برنامه ريزي و مقررات مصوب وزارت مي باشد 

   سال تحت نظر معاونت آموزشي دانشگاه  اجرا يك طي مدت اين دستورالعمل به صورت آزمايشي – 13ماده 
  . قرار مي گيرد استعدادهاي درخشان دانشگاه  ي مورد بازنگري شورادر صورت نيازمي شود ودر پايان اين مدت 

 به تـصويب شـوراي اسـتعدادهاي درخـشان          25/6/87 تبصره در تاريخ   5 ماده و  14اين دستورالعمل در     – 14ماده  
  .ان رسيد و از تاريخ تصويب قابل اجرا است دانشگاه زنج

   
 


