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آييننامه تحصيل همزمان دانشجويان دارای استعداد برتر در دو رشته تحصيلي در مقطع
كارشناسي ،دانشگاه صنعتي اصفهان

بهمنظور شكوفايي و هدايت آموزشي دانشجويان دارای استعداد برتر در نظام آموزش عالي كشور و بر اساس آييننامه مصوب
سي و هشتمين جلسه شورای هدايت استعدادهای درخشان وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری در تاريخ « ،7939/3/25آييننامه
تحصيل همزمان دانشجويان دارای استعدادهای برتر در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي در دانشگاه صنعتي اصفهان»
طبق مواد ذيل تدوين ميشود.
دانشجوی متقاضي و واجد شرايط تحصيل همزمان در دو رشته با توجه به مواد زير الزم است (مطابق ماده  )2با مراجعه به
سامانه گلستان ،درخواست خود را تكميل و به مديريت برنامه ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي ارسال نمايد .اين درخواست پس
از بررسي و تاييد صالحيت آموزشي و در صورت وجود برنامه درسي مصوب رشته دوم ،از طريق سامانه گلستان به اداره كل
آموزش جهت اعمال شرايط تحصيلي و اطالع رساني به دانشجو و معاون آموزشي رشته دوم ارجاع ميگردد .در صورت عدم
وجود برنامه درسي مصوب رشته دوم ،با درخواست مديريت برنامهريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي ،معاون آموزشي دانشكده دوم
ظرف مدت حداكثر يک ماه از دريافت درخواست و با توجه به قالب تهيه شده ،چارت درسي مربوطه را تهيه و به اين مديريت
ارسال ميكند .در تطبيق نهايي درسهای دو رشته ،هيچ دو درسي نبايد بيش از  %55تالقي محتوايي داشته باشد.
ماده 1ـ دانشجويان دورههای كارشناسي كه در زمان درخواست ،معدل كل حداقل هفده را داشته و دارای يكي از ويژگيهای
زير باشند مجازند عالوه بر رشته تحصيلي خود ،به طور همزمان ،در يكي ديگر از رشتههای كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان
يا يكي از دانشگاههای دولتي كشور به تاييد مديريت برنامه ريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي به تحصيل ادامه دهند.
الف) پذيرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد پيوسته كه نمره كل آزمون آنها،
به تأييد سازمان سنجش آموزش كشور 2/5 ،نمره انحراف معيار از ميانگين نمرههای شركت كنندگان در گروه آزمايشي ذيربط
بيشتر باشد.
ب) دارندگان مدالهای كشوری از المپيادهای علمي دانشآموزی به تأييد وزارت آموزش و پرورش.
پ) دارندگان رتبههای كشوری و جهاني از مسابقات علمي دانشجويي به تأييد مديريت برنامهريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي.
ت) برگزيدگان رتبه اول جشنوارههای خوارزمي و رازی در مرحله كشوری به تأييد دبيرخانه هر يک از جشنوارهها.
ث) دانشجوياني كه در پايان نيمسال سوم تحصيلي خود حداقل  55واحد درسي (شامل حداقل  05واحد غيرعمومي) را گذرانده
و دارای معدل كل حداقل  73باشند يا به لحاظ معدل كل جزو  %5برتر در بين دانشجويان همورودی و همرشته خود باشند.
ج) دانشجوياني كه دارای معدل كل حداقل  71/5باشند و در حداقل  75واحد از درسهای مرتبط با رشته دوم (به تشخيص
دانشكده دوم) معدل حداقل  71/5را كسب كرده باشند .
ماده 2ـ مهلت زماني برای ارائه درخواست تحصيل همزمان در رشته دوم ،از پايان نيمسال سوم تحصيل تا پايان نيمسال ششم
تحصيل است.
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ماده 3ـ درخواست تحصيل همزمان در رشته دوم در دانشگاههای ديگر ،تنها در صورتي پذيرفته ميشود كه آن رشته تحصيلي
در دانشگاه صنعتي اصفهان وجود نداشته باشد.
ماده 4ـ پس از ورود دانشجو به رشته دوم ،استاد راهنمای رشته اول با هماهنگي معاونت آموزشي دانشكده مربوط به رشته
دوم (يا يكي از اعضاء هيأتعلمي معرفي شده توسط وی) ،وظيفه راهنمايي دانشجو را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5ـ دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نيمسال حداكثر تا سقف  21واحد از مجموع درسهای دو رشته
را به نحوی اخذ كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ،هر دو رشته را بهپايان رساند .چنانچه معدل يک نيمسال تحصيلي
دانشجو كمتر از  71شود تعداد واحدهای مجاز وی در نيمسال بعد ،حداكثر  29واحد خواهد بود.
ماده 6ـ دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود ،فقط يک بار از تسهيالت تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي بهرهمند
شده و اجازه تغيير رشته دوم خود را ندارد.
ماده 7ـ چنانچه معدل دو نيمسال تحصيلي دانشجوی دورشتهای كمتر از  75يا معدل كل وی كمتر از  71شود ،ادامه تحصيل
وی در رشته دوم توسط مديريت برنامهريزی و ارتقاء كيفيت آموزشي متوقف شده و دانشجو ميتواند فقط در رشته اول ادامه
تحصيل دهد.
تبصره 7ـ در صورت توقف در ادامه تحصيل دانشجو در رشته دوم ،شهريه واحدهای مازاد اخذ شده ،مطابق ضوابط و
مقررات دانشگاه دريافت خواهد شد و اين درسها در كارنامه باقي مانده و نمرات آنها در معدل كل نيز محسوب ميشود.
ماده 8ـ پس از اتمام موفقيتآميز دوره آموزشي در هر دو رشته ،طبق مقررات وزارت عتف ،دانشجو به دريافت دانشنامه در هر
دو رشته نائل ميشود.
ماده 9ـ در طول سنوات مجاز تحصيلي ،تا زماني كه دانشجو تحصيل در هر دو رشته را به پايان نرسانده باشد شاغل به تحصيل
شناخته ميشود و معرفي وی به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيالت در هر دو رشته انجام ميشود.
تبصره 2ـ سنوات مجاز تحصيلي مطابق با ماده  25شيوهنامه اجرايي آييننامه آموزشي دورههای تحصيلي كارشناسي
دانشگاه صنعتي اصفهان محاسبه ميگردد .در صورتي كه پس از پايان  75نيمسال (تبصره  7ماده  25شيوهنامه
مذكور) تحصيل دانشجو در رشته دوم پايان نپذيرد ،افزايش سنوات با تاييد كميسيون موارد خاص دانشگاه و با
پرداخت هزينههای مربوطه انجام ميگيرد.
ماده 10ـ دانشجوی شاغل به تحصيل همزمان در دو رشته ،در صورت قبولي در آزمون ورودی كارشناسيارشد نياز به فراغت از
تحصيل در يک رشته متناسب با رشته قبولي دارد و در حين ادامه تحصيل در دوره كارشناسي ارشد تا حداكثر يک ترم برای
فراغت از تحصيل در رشته ديگر فرصت دارد.
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ماده  -11دانشجو ميتواند در حين تحصيل همزمان در دو رشته ،از رشته دوم انصراف دهد و تحصيل خود را تنها در رشته
اول به پايان رساند.
تبصره 9ـ در صورت انصراف دانشجو از تحصيل در رشته دوم ،شهريه واحدهای مازاد اخذ شده مطابق ضوابط و مقررات
دانشگاه دريافت خواهد شد.
ماده  -12دانشجو ميتواند در صورت احراز شرايط تغيير رشته در دانشگاه بدون لحاظ كردن شرط زماني درخواست تغيير رشته
و با رعايت بقيه ضوابط مندرج در آييننامه تغيير رشته ،از رشته اول انصراف و تحصيل خود را در رشته دوم به پايان برساند.
ماده  -13تحصيل همزمان در دو رشته ،بهجز نكات مندرج در اين آييننامه ،در ساير موارد مشمول همه ضوابط و مقررات
آييننامه آموزشي دوره كارشناسي دانشگاه است.
ماده 14ـ اين آييننامه مشتمل بر  70ماده و  9تبصره در تاريخ  ...........................به تصويب شورای آموزشي دانشگاه صنعتي
اصفهان رسيد و از تاريخ  .........................الزماالجراست.
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