
 دستورالعمل تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي

 در مقطع كارشناسي  

 

فراهم نمودن  شوراي دانشگاه و  20/12/91آيين نامه آموزشي مصوب  11 تبيين ماده باسالم در راستاي
شرايط تحصيل همزمان براي دانشجوياني كه آمادگي و توانائي تحصيل در دو رشته تحصيلي را دارند؛ 

 ذيل جهت اقدام حضورتان اعالم مي گردد:عمل لدستورا

 

 شرايط تحصيل:  -الف

 در رشته دوم تحصيل نمايند. دانشجويان متقاضي فقط مي توانند در مقطع كارشناسي -1
نور  راگير دانشگاه پياميرش دانشجو از طريق آزمون سراسري، پذيرش براساس سوابق تحصيلي و فپذ -2

 مجاز مي باشد.

را كسب  سازمان سنجش آموزش كشورت نام در رشته دوم بايد ضوابط تبصره: دانشجويان براي ثب
 نمايند.

 خواهد بود. )فراگير( شهريه پذيرش در رشته دوم مطابق شهريه دوره هاي نوبت دوم -3

دانشجويان پسر كه از معافيت تحصيلي استفاده مي نمايند مي توانند، تحصيالت در رشته دوم را  -4
 ادامه دهند . صادر شده در رشته / دانشگاه اول براساس معافيت تحصيلي 

/د مورخ 3065/21شرايط و ضوابط تحصيل دانشجويان مشمول مطابق دستورالعمل شماره 
 (نامه در بخش ساير اطالعات پيوست مي باشد ) 28/1/90

مي بايست مدارك برابر اصل شده دانشجو را بر حسب (محل قبولي در رشته اول ) دانشگاه اول  -5
 درخواست دانشگاه قبولي دوم با نامه اداري رسمي ارسال و تقاضاي اعالم وصول نمايد.

 اهم مدارك به شرح ذيل مي باشد:

 گواهي دوره متوسطه و پيش دانشگاهي  -1
 ريزنمرات دوره متوسطه و پيش دانشگاهي -2

 مدرك مشخص كننده نظام وظيفه -3

 كارنامه كلي دروس گذرانده در رشته / دانشگاه اول -4
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كه به دستگاههاي خاص تعهد دارند يا بورس مي باشند مي بايست قبل از ثبت نام در  يشجوياندان -6
 آزمون دانشگاه موافقت كتبي سازمان يا موسسه بورس كننده را اخذ نمايند. 

 ساير مقررات تحصيلي مطابق آئين نامه آموزشي دانشگاه خواهد بود. -7

استفاده نمي نمايند نيز مي توانند به صورت دانشجويان كارشناسي ارشد كه از معافيت تحصيلي  -8
 همزمان در يك رشته كارشناسي تحصيل نمايند.

مدارك دانش آموختگي همانند ساير مدارك دانشگاه رسمي بوده و امكان ادامه تحصيل در مقاطع  -9
 باالتر را خواهد داشت.

 

 شرايط آموزشي و علمي -ب

قابل معادلسازي  براي رشته دوم در پايان دوره تحصيلي رشته اول گذرانده شده در دروس عمومي  -1
 .مي باشد

اول در پايان هر سال تحصيلي در رشته دوم معادلسازي رشته گذرانده شده در دروس غيرعمومي   -2
 مي گردد.

 تذكر مهم : رعايت مقررات معادلسازي مطابق آيين نامه آموزشي براي تطبيق دروس الزامي است.

به تاريخ امتحانات توجه نموده تا تداخل واحد بايد در هنگام انتخاب  زمانتحصيل همدانشجويان  -3
 د.      نامتحاني نداشته باش
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