
 
زمان دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی در مقطع نامه تحصیل همآیین"دستورالعمل 

 شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری 31/06/1397مصوب  "کارشناسی

 

 

 مقدمه
زمان تحصیل هم»نامه آیین 10به منظور شکوفایی و هدایت آموزشی دانشجویان دارای استعداد درخشان در نظام آموزش عالی کشور و در اجرای ماده 

شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم،  31/06/1397مصوب « دانشجویان دارای استعداد درخشان در دو رشته تحصیلی درمقطع کارشناسی

 شود. قات و فناوری، دستورالعمل زیر ابالغ میتحقی

 

 فصل اول . شرایط پذیرش 

چهار دوره های کارشناسی ارشد پیوسته و دکتری حرفه ای که پس از و تحصیلی دو نیمسال پس از که پیوسته دانشجویان دوره کارشناسی  .1ماده 

توانند تقاضای میباشند، یکی از شرایط زیر  خود جزء ده درصد برتر بوده و دارایتحصیلی که در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی نیمسال 

 زمان در رشته دوم ارائه نمایند:خود را برای ادامه تحصیل هم

 شدگان آزمون سراسری معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در مقطع کارشناسی که نمره کل آزمون آنهاالف. پذیرفته

 کنندگان در گروه آزمایشی مربوطه بیشتر باشد.های شرکتحراف معیار از میانگین نمرهان 5/2 حداقل

 ب . دارندگان نشان طالی کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی با تایید وزارت آموزش و پرورش

 ههای خوارزمی و رازی در مرحله کشوری با تایید دبیرخانه جشنوارج . برگزیدگان رتبه اول جشنواره

 های استعداد درخشان هستند.دارای ویژگی "دانشگاه  شناسایی و تعیین دانشجوی استعداد درخشان"د. دانشجویانی که مطابق دستورالعمل

از دانشجوی دوره کارشناسی اعم از بورسیه و غیر بورسیه مجاز به استفاده  ،های کارشناسی ارشد و دکتری  و نیز اتباع خارجیدانشجویان دوره تبصره.

 مزایای این دستورالعمل نیستند.

 

 فصل دوم. فرآیند اجرا 

،  پس از پایان نیمسال دوم )برای 1توانند در صورت وجود شرایط مذکور در ماده کلیه دانشجویان استعداد درخشان دوره کارشناسی می .2ماده 

 زمان خود را به دانشکده ارائه نمایند.اجتناب  از تمدید سنوات تحصیلی(، حداکثر تا پایان مرداد ماه هر سال، تقاضای تحصیل هم

 

های مکمل رشته اول است. در انتخاب محل تحصیل در های علوم انسانی، هنر ، علوم پایه و رشتههای گروهاولویت انتخاب رشته دوم با رشته .3ماده 

 ها مجاز است.زمان در سایر دانشگاهرشته دوم، اولویت با دانشگاه محل تحصیل است. در صورت فقدان رشته دوم در دانشگاه، تحصیل هم

تواند چنانچه رشته مورد نظر دانشجو در دانشگاه اجرا نشود یا دانشکده مربوطه با پذیرش دانشجو در رشته دوم موافقت ننماید، دانشجو می  تبصره.

 ها آغاز نماید.تحصیل در رشته دوم خود را پس از طی مراحل قانونی الزم )مراحل فوق الذکر( در سایر دانشگاه

 انشجو در دوره روزانه است.زمان داولویت تحصیل هم تبصره.

 

 

 

 



 نماید.دانشجو پس از پایان نیمسال دوم، فرم تقاضانامه مربوط )فرم پیوست( را تکمیل و درخواست خود را به اداره آموزش دانشکده ارائه  می .4ماده 

 

کتبی از مدیر گروه آموزشی رشته اول، موضوع را و استعالم  1و احراز شرایط ماده دانشکده پس از بررسی نمرات و میانگین نمرات دانشجو  .5اده م

نماید. دفتر مطرح و پس از تصویب، مراتب را همراه با ارسال مدارک الزم  به دفتر استعدادهای درخشان اعالم میدانشکده مربوطه در شورای آموزشی 

 م نظر گروه آموزشی رشته دوم و تصویب شورای آموزشیاستعدادهای درخشان نیز پس از بررسی و تایید، کلیه مدارک تحصیلی دانشجو را جهت اعال

 نماید.ارسال می (رشته دوم)به دانشکده مجری  دانشکده مربوط به رشته دوم

نام قطعی دانشجو فقط پس از دریافت موافقت کتبی دو دانشکده و تایید دفتر استعدادهای درخشان و اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه . ثبتتبصره

 گیرد.صورت می 

 

 فصل سوم. مقررات آموزشی 

 زمان در دو رشته مشمول  مقررات آموزشی دوره کارشناسی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تحصیل هم .6ماده 

نامه آیین13باشد، به استناد ماده  17چنانچه قبل از ورود به رشته دوم، میانگین نمرات دانشجو در رشته اول در دو نیمسال متوالی یا متناوب زیر  تبصره.

مان زشود و مجاز به ادامه تحصیل هم، از ردیف استعدادهای درخشان حذف می5/11/1377تسهیالت آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز مصوب مورخ 

 در دو رشته نیست.

باشد، از ردیف استعدادهای  17چنانچه پس از ورود به رشته دوم،  میانگین نمرات دانشجو در رشته اول در دو نیمسال متوالی یا متناوب زیر   تبصره.

 شود اما ادامه تحصیل وی در رشته دوم مجاز است.درخشان حذف می

به دالیل آموزشی محروم شود، ادامه تحصیل وی در رشته دوم در چارچوب ضوابط و مقررات آموزشی  چنانچه دانشجو از رشته اول خود بنا تبصره. 

 مصوب مجاز است.

 چنانچه دانشجو بنا به دالیلی از یکی از دو رشته تحصیلی خود انصراف دهد مجاز است ادامه تحصیل خود را در رشته دیگر ادامه دهد. تبصره.

 

را به نحوی انتخاب نماید که در های دو رشته واحد از مجموع درس 30دانشجو پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نیمسال حداکثر  .7ماده 

 مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان رساند.

 

، تعدادی از دروس یکسان در سرفصل مصوب هر یک از تههر دو رش تواند با تصویب گروه آموزشیزمان میدانشجوی مشمول تحصیل هم .8ماده 

در این صورت، دروسی که در  هایی که به لحاظ محتوایی تطابق موضوعی داشته باشند را از یک رشته به رشته دیگر انتقال دهد.دو رشته و نیز درس

 ماند و قابل حذف نیست.یابد در همان رشته باقی مییک رشته با رشته دیگر تطبیق می

 تواند در صورت لزوم و مشروط به طوالنی نشدن دوره آموزشی رشته دوم، برای تطبیق دروس حد نصاب نمره تعیین کند. گروه آموزشی می تبصره.

 

صورت  گزارش نمرات دانشجو در رشته اول را استعالم، بررسی و درباید )حداکثر تا پایان هفته هفتم(اداره آموزش رشته دوم در هر نیمسال  .9ماده 

 هر گونه مغایرت با دستورالعمل و یا نیاز به تمدید سنوات تحصیلی، مراتب را به دفتر استعدادهای درخشان اعالم نماید. 

 

 سال( در رشته اول است.  4حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان مشمول این دستورالعمل مدت مجاز تحصیل ) .10ماده 

آیین نامه  15ماده  1صیلی دانشجوی کارشناسی پیوسته حائز شرایط این دستورالعمل را بر اساس تبصره دانشگاه اختیار دارد سنوات تحتبصره. 

شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت  16/12/92مورخ  859آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی )پیوسته و ناپیوسته( مصوب جلسه مورخ 

 داخت شهریه افزایش دهد.نیمسال و بدون پر 10متبوع، حداکثر تا سقف 

در صورت نیاز به تمدید سنوات تحصیلی در رشته دوم، مراتب باید با توجه به نظرمساعد استاد مشاور یا مدیر گروه آموزشی رشته دوم و پس تبصره. 

 اعالم شود.خدمات آموزشی دانشگاه  مدیریتاز تایید شورای آموزشی دانشکده  به 



موضوع را در کمیسیون  ،برابر مقررات آموزشیاز طریق دفتر استعداد درخشان دانشگاه، مدیریت خدمات آموزشی پس از بررسی مراتب  تبصره.

 نماید.می مربوطه پیگیری و نتیجه را اعالم 

 مند شود. زمان در دو رشته تحصیلی بهرهتواند از تسهیالت تحصیل همدانشجو در طول تحصیل خود فقط یک بار میتبصره. 

 

دانشجوی کارشناسی پیوسته، در صورت دانش آموختگی در یک رشته و قبولی در دوره کارشناسی ارشد می تواند واحد های باقیمانده از . 11ماده

 رشته دوم خود را حداکثر در دو نیمسال تحصیلی همزمان با تحصیل در دوره کارشناسی ارشد به پایان رساند.

شجو نتواند به هر دلیلی واحد های باقیمانده خود را در طی دو نیمسال تحصیلی تمام کند، باید از ادامه تحصیل در رشته دوم در صورتی که دانتبصره. 

 انصراف دهد.

 

شود و معرفی وی به اداره نظام وظیفه پس از تا زمانی که دانشجو تحصیل در هر دو رشته را به پایان نرساند شاغل به تحصیل محسوب می .12ماده 

 پایان تحصیالت در هر دو رشته صورت خواهد گرفت.

 

 زمان مجاز نیست. دریافت شهریه از دانشجوی ممتاز برای ادامه تحصیل هم .13ماده 

 

 ین آیین نامه صرفاً شامل دانشجویان زیر نظام دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.ا. 14ماده 

 مشمول استفاده از این آیین نامه نمی باشند. و غیره... دانشجویان دانشگاه های و موسسات غیر دولتی، پیام نور، غیرانتفاعی، آزاد اسالمیتبصره. 

 

های تحصیلی، دانشجو، مطابق مقررات و ضوابط آموزشی، به دریافت دانشنامه آمیز دوره آموزشی در هر یک از رشتهاز اتمام موفقیت پس .15ماده 

 شود.آن رشته نائل می

چنانچه دانشجو به هر دلیل نتواند رشته دوم خود را به اتمام رساند، طبق ضوابط و مقررات آموزشی، ریزنمرات دروس گذرانده شده در رشته  تبصره.

 دوم به وی اعطا خواهد شد.

 

 تفسیر کلیه موارد ابهام در این دستورالعمل بر عهده معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود. .16ماده 

 

در شورای آموزشی دانشگاه  99/08/03 تبصره در تاریخ 16ماده و  16 یک مقدمه، مل شاملاین دستورالع

و پس از آن  97-98 ورودیکارشناسی برای کلیه دانشجویان  تصویب تصویب شد و اجرای آن از تاریخ

 الزامی است. 
 

 

 

 

 

 



 

 دانشجویان استعداد درخشان دوره کارشناسی(زمان در دو رشته تحصیلی )ویژه فرم تقاضای تحصیل هم

شماره.............................................کدملی....................... به شناسنامهخانم/آقای............................................................فرزند..............................دارای اینجانب

رایش.....................) رشته اول ( ، به لحاظ دانشجویی..................................دانشجوی استعداد درخشان دوره روزانه/ شبانه کارشناسی رشته...........................گشماره 

زمان در دو رشته تحصیلی،  متقاضی ادامه تحصیل در دوره ل همهای زیر، و با اطالع کامل از مفاد آیین نامه و دستورالعمل تحصیدارا بودن یکی از ویژگی

 باشم. اه عالمه طباطبایی/دانشگاه...................................میروزانه/شبانه کارشناسی رشته ...................................گرایش........................................) رشته دوم ( دانشگ

 جه: دانشجو حتما باید در مقایسه با دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود جزء ده درصد برتر باشد.! تو

 . دانشجوی برگزیده آزمون سراسری و معرفی شده از سوی سازمان سنجش آموزش کشور هستم 

 ام .آموزش و پرورش اخذ وضمیمه کردهدارنده نشان طالی کشوری از المپیادهای علمی دانش آموزی بوده و تاییدیه آن را از وزارت 

ام.برگزیده رتبه اول جشنواره خوارزمی و یا رازی در مرحله کشوری بوده و تاییدیه دبیرخانه المپیاد و یا جشنواره را ضمیمه کرده 
 

 تاریخ –امضا                                                                                                                                                                                       

 تبعات هر گونه بی اطالعی از آیین نامه یا دستورالعمل آن  بر عهده شخص دانشجوست .

 شماره :..................................) رشته اول (                                                                                               از دانشکده.........................................................

 تاریخ :....................................                                                             به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه                                                                          

مورخ  با سالم ، ضمن ارسال مدارک تحصیلی دانشجوی مشروحه فوق به همراه نظر کتبی مدیر گروه آموزشی  رشته اول و مصوبه شورای آموزشی دانشکده   

رساند مراتب در شورای یاد شده مطرح و با ادامه تحصیل نامبرده در رشته دوم موافقت گردید. ضمنا ٌ نامبرده تعداد...............واحد .......... به آگاهی می.................

 درسی را با کسب میانگین........ گذرانده است . 

 

 مهرو امضای رییس یا معاون آموزشی دانشکده                                                                                                                        
 

 شماره :......................................         ) رشته دوم (                                                                 از دانشکده/دانشگاه............................................................

 .........تاریخ:...............................                                       به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه                                                                                            

مورخ با سالم ، ضمن ارسال مدارک تحصیلی دانشجوی مشروحه فوق به همراه نظر کتبی مدیر گروه آموزشی رشته دوم و مصوبه شورای آموزشی دانشکده    

 افقت گردید . ........................... به آگاهی می رساند مراتب در شورای یاد شده مطرح و با ادامه تحصیل نامبرده در رشته دوم مو

 

 مهرو امضای رییس یا معاون آموزشی دانشکده                                                                                                                       

 شماره :....................................                                                                                     از دفتر استعدادها ی درخشان دانشگاه                                               

 تاریخ :....................................                                       به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه                                                                                             

ق آن با آیین نامه با سالم ، به آگاهی می رساند تقاضای داشجوی مشروحه فوق با توجه به موافقت دو دانشکده رشته اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت و انطبا  

اهشمند است نسبت به ثبت نام نامبرده از نیمسال .............سال تحصیلی ...................در دوره روزانه/شبانه کارشناسی ودستورالعمل مربوط تایید شد. خو

 اعالم  فرمایند. و دوم دانشجو رشته................................گرایش.................................دستور اقدام صادر و مراتب را به دانشکده های رشته اول

 

 مهر و امضای معاون آموزشی دانشگاه                                                                                                                                          
 

 


