ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن
در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻫﺪاﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر» ،آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داراي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ« و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﻲ و ﻫﺸﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﺪاﻳﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
و ﻓﻨﺎوري در ﺗﺎرﻳﺦ  1383/9/25ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 1ـ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر ،واژهﻫﺎي زﻳﺮ در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد :
وزارت :وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري.
رﺷﺘﻪ :دوره ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )رﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﮔﺮاﻳﺶ( ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺎ وزارت.

ﻣﺎده 2ـ

داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دورهي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل »آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺷﺮﻳﻒ« ﺷﺪه ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﻔﺪه را ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر
ﻫﻢزﻣﺎن در ﻳﻚ رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ .

ﻣﺎده  3ـ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در رﺷﺘﻪ دوم ،از ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﺎ ﺷﺮوع
ﻧﻴﻢﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ.
ﻣﺎده 4ـ

ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮراي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ و داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در رﺷﺘﻪ دوم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه 2ـ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﻜﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده 5ـ

ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘـﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ﻣﺼـﻮب ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺪرك »ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
ﻫﻢزﻣﺎن« در رﺷﺘﻪ دوم ،ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن رﺷﺘﻪ اول اﻣﻜﺎنﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
داﻧﺸﻜﺪه دوم ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲرﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ

در ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ دروس دو رﺷﺘﻪ ،ﻫﻴﭻ دو درﺳﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از  %50ﺗﻼﻗﻲ ﻣﺤﺘﻮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻼﻗﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ داﻧﺸﻜﺪهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  6ـ ﭘﺲ از ورود داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي رﺷﺘﻪ اول ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ دوم )ﻳﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وي( ،وﻇﻴﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ.
ﻣﺎده 7ـ

داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  27واﺣﺪ از ﻣﺠﻤــﻮع درسﻫــﺎي
دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪﻧﺤﻮي اﺧﺬ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ اول ،ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن رﺳــﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ
ﻣﻌﺪل ﻳﻚ ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮ ﻛﻤﺘﺮ از  17ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺠﺎز وي در ﻧﻴﻢﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ ،ﺣــﺪاﻛﺜﺮ 23
واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ

داﻧﺸﺠﻮي دو رﺷﺘﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳﺎﺗﻴﺪ راﻫﻨﻤﺎ ،در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  8واﺣﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع دروس دو رﺷﺘﻪ را اﺧﺬ ﻛﻨﺪ.

ﻣﺎده 8ـ

در ﻫﺮ ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ،داﻧﺸﺠﻮي دو رﺷﺘﻪاي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ دو درس از دروس ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت
اﺿﻄﺮاري ﺣﺬف ﻛﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آنﻛﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﺎده 9ـ

داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﻲ دوران ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻳﻜﻲ از دو
رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ و ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪﭘﺎﻳﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي رﺷﺘﻪ دوم« را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﻣﺎده 10ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺪل دو ﻧﻴﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺸﺠﻮي دورﺷﺘﻪاي ﻛﻤﺘﺮ از  15ﻳﺎ ﻣﻌﺪل ﻛﻞ وي ﻛﻤﺘﺮ از  16ﺷﻮد ،اداﻣﻪ
ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در رﺷﺘﻪ اول اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﺪ .در اﻳﻦﺻﻮرت
دروس ﻣﺎزاد در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗﻲﻣﺎﻧﺪه و در ﻣﻌﺪل ﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد.
ﻣﺎده 11ـ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وزارت ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪي ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ
ﻧﺎﺋﻞ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ

ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ داﻧﺸﻜﺪه اول ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺗﻤﺎم دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اول ،ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در آن
رﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﻲ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ،ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ اﺗﻤﺎم دروس ﻣﻌﻴﻦ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻜﺪه دوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ اول اﺳﺖ.

ﻣﺎده 12ـ 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 وي ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد.
ﻣﺎده 13ـ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ اول ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در آزﻣﻮن ورودي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲارﺷﺪ آن رﺷﺘﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮده و در
ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ ،اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ دﻫﺪ .اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎﻻﺗﺮ در رﺷﺘﻪ دوم ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎﻣﻞ
رﺷﺘﻪ دوم ﻳﺎ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ،ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف از ﺗﺤﺼﻴﻞ در رﺷﺘﻪ اول )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  9ﻓﻮق( اﺳﺖ.

ﻣﺎده 14ـ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ،ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮ رﺷﺘﻪ دوم ﺧﻮد را ﻧﺪارد.
ﻣﺎده  -15داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دوره ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دورﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و در ﻣﺤﺪوده
زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ دوره ﻓﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪن اﻳﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻔﺎد آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 16ـ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻜﺎت ﻣﻨﺪرج در اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ،در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ وزارت اﺳﺖ.
ﻣﺎده 17ـ اﻳﻦ آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻫﻔﺪه ﻣﺎده و ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه در ﺗﺎرﻳﺦ  1385/3/30ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮراي ﻫﺪاﻳﺖ
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ رﺳﻴﺪ و در ﺗﺎرﻳﺦﻫﺎي  90/11/25و  92/8/29ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﺷﺪ .اﻳﻦ
آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻻزماﻻﺟﺮاﺳﺖ.

