
باسمه تعالي

استعداد درخشانشرايط زمان دانشجويان داراي تحصيل همآيين نامه 

تحصيلي در مقطع كارشناسيدو رشتهدر

در دانشگاه صنعتي شريف

نامهآيين«نظام آموزش عالي كشور، منظور شكوفايي و هدايت آموزشي دانشجويان داراي استعداد درخشان در به:مقدمه

» در دانشگاه صنعتي شريفتحصيلي در مقطع كارشناسيي درخشان در دو رشتهنشجويان داراي استعدادهازمان داتحصيل هم

در علوم، تحقيقات و فناورينامه مصوب سي و هشتمين جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارتينيآبا توجه بهو 

.شودطبق مواد ذيل تدوين مي25/9/1383تاريخ 

:شودكار برده مينامه بههاي زير در اين آيينر رعايت اختصار، واژهمنظوبهـ1ه ماد

يا وزارت علوم، تحقيقات و با برنامه مصوب در دانشگاه صنعتي شريف) رشته يا گرايش(دوره تحصيلي :رشته

.فناوري

» دانشگاه صنعتي شريفنامه تعيين دانشجويان استعداد درخشان ينيآ«ي كارشناسي كه مشمول دانشجويان دورهـ2ماده 

زمان در طور همي تحصيلي خود، بهشده يا حداقل ميانگين كل هفده را كسب كرده باشند مجازند عالوه بر رشته

.به تحصيل ادامه دهندديگر رشتهيك 

اتمام سال سوم تحصيل تا قبل اززمان در رشته دوم، از پايان نيممهلت زماني براي ارائه درخواست تحصيل همـ3ماده 

.سال ششم تحصيل استنيم

و دانشكده مربوط به صنعتي شريفزمان در دو رشته، تأييد شوراي استعداد درخشان دانشگاهبراي تحصيل همـ4ماده 

.رشته دوم ضروري است

آن شود كه پذيرفته ميتنها در صورتي ،هاي ديگرزمان در رشته دوم در دانشگاهدرخواست تحصيل همـ1هتبصر

. ه تحصيلي در دانشگاه صنعتي شريف وجود نداشته باشدرشت

هاي بين دو دانشگاه، امكان درخواست نامهدر چارچوب توافقهاي ديگر صرفاًدانشجويان دانشگاهـ2هتبصر

. تحصيل در رشته دوم از دانشگاه صنعتي شريف را خواهند داشت

كارشناسي «بـرنامه درسي مصـوب براي اخذ مدرك زمان در دو رشتـه فقط در صورت وجـود تحصيل همـ5ماده 

برنامه درسي ذكر شده به پيشنهاد دانشكده . پذير استدر رشته دوم، براي دانشجويان رشته اول امكان» زمانهم

.رسددوم تهيه شده و به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه مي

تشخيص . تالقي محتوي داشته باشد% 50از در تطبيق نهايي دروس دو رشته، هيچ دو درسي نبايد بيش تبصره ـ

.ها استتالقي بر عهده مسئولين تطبيق دانشكده

هدوم، استاد راهنماي رشته اول با هماهنگي معاونت آموزشي دانشكده مربوط به رشتپس از ورود دانشجو به رشتهـ6ماده 

. يي دانشجو را بر عهده خواهد داشت، وظيفه راهنما)يا يكي از اعضاء هيأت علمي معرفي شده توسط وي(دوم 



هـاي دو  واحـد از مجمـوع درس  27سال حداكثر تا سقف دوم مجاز است در هر نيمدانشجو پس از ورود به رشتهـ7هماد

.پايان رساندنحوي اخذ كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را بهرشته را به

واحد از مجموع 8حداكثر تا يتابستاندورهواند با تأييد اساتيد راهنما، در تاي ميدانشجوي دو رشتهـتبصره

.دروس دو رشته را اخذ كند

صورت اضطراري تواند حداكثر تا دو درس از دروس خود را بهاي ميسال تحصيلي، دانشجوي دو رشتهدر هر نيمـ8ماده 

.واحدهاي باقيمانده از حد نصاب مقرر كمتر نباشدكه تعداد حذف كند، مشروط بر آن

با نظر استاد راهنما از تحصيل در يكي از دو رشته ،زمان در دو رشتهتواند در طي دوران تحصيل همدانشجو ميـ9هماد

و چنانچه انصراف از رشته اول مورد نظر باشد، دانشج. پايان رساندديگر بهنصراف دهد و تحصيل خود را در رشتها

.را با موفقيت بگذراند» برنامه عادي رشته دوم«بايست تمامي واحدهاي درسي مربوط به مي

، ادامه شود16كمتر ازيا معدل كل وي 15كمتر از اي دانشجوي دورشتهسال تحصيليچنانچه معدل دو نيمـ10ه ماد

دروس صورت در اين. تحصيل دهددر رشته اول ادامه فقطتواندميتحصيل در رشته دوم متوقف شده و دانشجو 

. شودمانده و در معدل كل نيز محسوب ميمازاد در كارنامه باقي

رشته نائل هر دويوزارت، دانشجو به دريافت دانشنامه، طبق مقررات آموزشيآميز دورهپس از اتمام موفقيتـ11ه ماد

.شودمي

ط به رشته اول، گواهي فراغت از تحصيل در آن رشته با تاييد دانشكده اول مبني بر اتمام دروس مربوتبصره ـ

ارائه گواهي فراغت از تحصيل در رشته دوم، پس از تاييد اتمام دروس معين شده . قابل ارائه است

.توسط دانشكده دوم صورت گرفته و منوط به فراغت از تحصيل در رشته اول است

جو تحصيل در هر دو رشته را به پايان نرسانده باشد شاغل به در طول سنوات مجاز تحصيلي، تا زماني كه دانشـ12ماده 

.شود و معرفي وي به اداره نظام وظيفه پس از پايان تحصيالت در هر دو رشته خواهد بودتحصيل شناخته مي

آن رشته شركت كرده و در ارشدكارشناسيتواند در آزمون ورودي دانشجو با اتمام تحصيل در رشته اول ميـ13ماده 

اتمام برنامه كامل رشته مقطع باالتر در رشته دوم منوط بهادامه تحصيل در. صورت قبولي، ادامه تحصيل دهد

.است) فوق9مطابق ماده (فراغت از تحصيل در هر دو رشته، يا انصراف از تحصيل در رشته اول دوم يا

مند زمان در دو رشته تحصيلي بهرهتحصيل همدانشجو مجاز است در طول تحصيل خود، فقط يك بار از تسهيالت ـ14ماده 

.شده و اجازه تغيير رشته دوم خود را ندارد

ط و مقررات نامه، در ساير موارد مشمول همه ضوابجز نكات مندرج در اين آيينهزمان در دو رشته، بتحصيل همـ15ماده 

.كارشناسي وزارت استنامه آموزشي دورهآيين

به تصويب شوراي هدايت 30/3/1385تبصره در  تاريخ پنجه ماده و شانزدمشتمل بر يك مقدمه، نامه اين آيينـ16ه ماد

،ي كه تدوين خواهد شدياستعداد درخشان دانشگاه صنعتي شريف رسيد و از همين تاريخ طبق دستورالعمل اجرا

.االجرا خواهد بودالزم

.االجرا استبه بعد الزم90-91يرفته شدگان نيمسال دوم بازنگري و براي پذ25/11/90نامه در تاريخ اين آئين*


