
دستورالعمل چگونگی تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلی

شرايط ورود: -۱
۱-۱ دانشجويان ممتاز معرفی شده از سوی سازمان سنجش: 

الف- دارا بودن معدل کل باالی ۱۷ در پایان نیمسال چهارم
ب- اخذ معدل ۱۷ به باال در دو ترم از چهار ترم اول یا معدل دروس اختصاصی و پایه در هر ترم

۱-۲ دانشجويان ممتاز دانشگاه :
الف- گذراندن حداقل ۶۰ واحد درسی

ب- دارا بودن معدل کل باالی ۱۷در پایان نیمسال چهارم
ج- اخذ معدل ۱۷ به باال در سه ترم پس از چهار ترم اول یا معدل دروس اختصاصی و پایه در هر ترم

زمان ارائه درخواست : -۲
کلیه دانشجویان ممتاز میتوانند پس از پایان ترم چهارم حداکثر تا پایان ترم پنجم نسبت به ارائه درخواست 

تحصیل همزمان اقدام نمایند.
شرایط ویژه برای رشتههای علوم پایه (فیزیک ، ریاضیات و کاربردها):

دانشجویان ممتاز ورودی در صورت داشتن معدل باالی ۱۷در دو نیمسال اول و موافقت استاد مشاور 
دانشجویان ممتاز رشته اول و رشته دوم، میتوانند از نیمسال سوم یکی از رشتههای علوم پایه (فیزیک ، 

ریاضیات و کاربردها) را بعنوان رشته دوم انتخاب کنند و تغییر رشته دوم ممنوع میباشد. 

قوانين مصوب: -۳
۳-۱ حداقل واحد اخذ شده در هر نیمسال برای دانشجوی شاغل به تحصیل همزمان در دو رشته در مجموع دو 

رشته با دو شماره ۱۲ میباشد که این واحدها میتواند به صورت شناور در هر یک از دو رشته اخذ شود.



۳-۲ حداکثر واحد اخذ شده در هر نیمسال برای دانشجوی شاغل به تحصیل همزمان در دو رشته (در مجموع 
دو رشته با دو شماره) ۲۷ واحد میباشد. در هر صورت با هر شماره بیش از ۲۴ واحد نمیتواند اخذ نماید.

تبصره: زمان اخذ بیش از ۲۰ واحد در ترم پس از زمان ثبت نام و با تأیید اداره آموزش میباشد.

۳-۳ دانشجو پس از ورود به رشته دوم باید در هر نیمسال تحصیلی واحدهای درسی دو رشته را به نحوی 
انتخاب کند که در مدت مجاز تحصیل در رشته اول، هر دو رشته را به پایان برساند.

۳-۴ پس از پایان هر نیمسال در مهر و بهمن تطبیق واحد دانشجویان دو رشتهای در حضور دانشجو انجام 
میشود، دانشجو میتواند واحدهای اخذ شده با هر شماره را به شماره دیگر نیز انتقال دهد. اگر سرفصل بعضی 

دروس تا ۸۰% یکسان بود با نظر مساعد بررسی میگردد.
تبصره: دروسی که از یک رشته به رشته دیگر تطبیق مییابند، در همان رشته نیز باقی میمانند و قابل حذف 

شدن نیستند.

۳-۵ تطبیق واحد دانشجویان دو رشتهای از رشته اول به دوم پس از ثبت قطعی نمره و درخواست دانشجو، 
توسط استاد مشاور دانشجویان ممتاز رشته دوم از طریق پورتال (برای دروسی که بدون تغییر کد عیناً منتقل 
میشوند)، یا پس از تکمیل و تحویل فرمهای تطبیق واحد به اداره استعدادهای درخشان و توسط مرکز 

فناوری اطالعات و ارتباطات صورت میگیرد.

۳-۶ تطبیق واحد دانشجویان دو رشتهای از رشته دوم به اول پس از ثبت قطعی نمره و تکمیل و تحویل 
فرمهای تطبیق واحد به اداره استعدادهای درخشان توسط مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات صورت میگیرد.

۳-۷ چنانچه معدل کل یا معدل نیمسال رشته دوم دانشجو پس از تطبیق واحد در هر ترم، در دو ترم متوالی یا 
متناوب زیر ۱۵ باشد از ادامه تحصیل وی در رشته دوم جلوگیری بعمل آید.

۳-۸ چنانچه دانشجو در رشته اول از ممتازی خارج شود کلیه امتیازات ممتازی را از دست خواهد داد و مجاز 
به ادامه رشته دوم نخواهد بود.

۳-۹ حداکثر مدت تحصیل برای دانشجویان مشمول این دستورالعمل، مدت مجاز تحصیل در رشته اول 
آنهاست. 



۳-۱۰ کلیه دانشجویان ممتاز فقط یک بار میتوانند درخواست رشته دوم بدهند. تغییر رشته دوم فقط در 
صورتی امکانپذیر است که دانشجو متقاضی یکی از رشتههای علومپایه (فیزیک یا ریاضیات و کاربردها) شود. 
درخواست این دانشجویان حداکثر تا پایان ترم پنجم و با موافقت استاد مشاور دانشجویان ممتاز دانشکده 

فیزیک و یا ریاضی قابل بررسی میباشد. سنوات این دانشجویان مطابق قوانین آموزشی میباشد.

۳-۱۱ دانشجو به جای تحصیل همزمان در دو رشته میتواند درخواست تغییر رشته دهد و یا از امتیاز ۲۰ واحد 
اضافی استفاده کند.

۳-۱۲ دانشجویان واحدهای اقماری که واجد شرایط تحصیل همزمان شدهاند چنانچه بخواهند رشته دوم خود 
را در واحد تهران انتخاب نمایند، پس از اتمام رشته اول در واحد اقماری میتوانند شروع به تحصیل در رشته 

دوم خود در تهران بنمایند. 

۳-۱۳ دانشجویان دو رشتهای واحدهای اقماری که با اتمام یک رشته و قبولی در مقطع کارشناسیارشد به 
تهران میآیند، در صورت موافقت اداره آموزش دانشگاه میتوانند واحدهای باقیمانده رشته دیگر کارشناسی 

خود را طبق آییننامه در واحد تهران بگذرانند.

۳-۱۴ طبق آییننامه نظام وظیفه، سنوات استفاده از معافیت تحصیلی در مقطع کارشناسی ۵ سال میباشد. 
آن دسته از دانشجویان دو رشتهای که وارد مقطع کارشناسیارشد نشده و میخواهند رشته دوم خود را به 
اتمام برسانند باید رشته اول را همزمان با رشته دوم ادامه دهند تا بتوانند از معافیت تحصیلی رشته اول 

کارشناسی استفاده کنند.
تبصره: در صورت انصراف دانشجو از ادامه تحصیل در یکی از دو رشته، با اتمام تحصیل در یک رشته 

فارغ التحصیل میشود.

۳-۱۵ دانشجوی کارشناسی پیوسته در صورت دانشآموختگی در یک رشته و قبولی در دوره کارشناسیارشد 
میتواند واحدهای باقیمانده از رشته دوم خود را حداکثر در دو نیمسال تحصیلی همزمان با تحصیل در دوره 

کارشناسیارشد به پایان برساند در غیر این صورت باید از ادامه تحصیل در رشته دوم انصراف دهد.

۳-۱۶ دانشجوی دو رشتهای پس از اتمام تحصیل در یک رشته و در صورت نگرفتن حداقل ۳ واحد در رشته 
دیگر، باید از مرخصی ترمی استفاده نمایند.



۳-۱۷ دانشجویان دو رشتهای در صورت اتمام هر دو رشته در ۵ سال نیز میتوانند از امتیاز پذیرش بدون 
آزمون در مقطع باالتر (طبق آییننامه پذیرش بدون آزمون کارشناسیارشد) استفاده کنند.

۳-۱۸ به دانشجویی که با تایید گروه آموزشی رشته دوم موفق به گذراندن واحدهای درسی الزم از دروس 
مقطع کارشناسی آن رشته شدهباشد، مدرک رسمی اتمام تحصیل در مقطع کارشناسی رشته دوم اعطاء 

میشود.

۳-۱۹ در صورت انصراف دانشجو از رشته دوم مدرکی مبنی بر تعداد واحدهای گذرانده در آن رشته داده 
خواهدشد.

۳-۲۰ سایر مقررات مربوط به تحصیل همزمان در دو رشته، تابع آییننامه آموزشی دوره کارشناسی مصوب 
شورای عالی برنامهریزی و مقررات مصوب وزارت میباشد.

اداره استعدادهای درخشان و المپیادها


