ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن
در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ

ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر» ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داراي اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ« و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب ﺳﯽ و ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮراي ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت

و ﻓﻨﺎوري در ﺗﺎرﯾﺦ  1383/9/25ﻃﺒﻖ ﻣﻮاد ذﯾﻞ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎده 1ـ

ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ،واژهﻫﺎي زﯾﺮ در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد:
وزارت :وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري.
رﺷﺘﻪ :دوره ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ )رﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ( ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺼﻮب در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ﯾﺎ وزارت.

ﻣﺎده 2ـ

داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دورهي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل »آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺷﺮﯾﻒ« ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ﻫﻔﺪه را ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺠﺎزﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ رﺷﺘﻪي ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد ،ﺑﻪﻃﻮر

ﻫﻢزﻣﺎن در ﯾﮏ رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﻣﺎده  3ـ ﻣﻬﻠﺖ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در رﺷﺘﻪ دوم ،از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺳﻮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎ ﺷﺮوع
ﻧﯿﻢﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻣﺎده 4ـ

ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺷﻮراي اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ و داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﺿﺮوري اﺳﺖ.
ﺗﺒﺼﺮه 1ـ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در رﺷﺘﻪ دوم در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ،ﺗﻨﻬﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
آن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه 2ـ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﺎً در ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﯿﻦ دو داﻧﺸﮕﺎه ،اﻣﮑﺎن درﺧﻮاﺳﺖ
ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ دوم از داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺎده 5ـ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘـﻪ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻣﺼـﻮب ﺑﺮاي اﺧﺬ ﻣﺪرك »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ

ﻫﻢزﻣﺎن« در رﺷﺘﻪ دوم ،ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ اول اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
داﻧﺸﮑﺪه دوم ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ٩٢/١٢/٢١

ﺗﺒﺼﺮه ـ

در ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻬﺎﯾﯽ دروس دو رﺷﺘﻪ ،ﻫﯿﭻ دو درﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶ از  %50ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺤﺘﻮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ اﺳﺖ.

ﻣﺎده  6ـ ﭘﺲ از ورود داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎي رﺷﺘﻪ اول ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
رﺷﺘﻪ دوم )ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وي( ،وﻇﯿﻔﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ.
ﻣﺎده 7ـ

داﻧﺸﺠﻮ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  27واﺣﺪ از ﻣﺠﻤـﻮع درسﻫـﺎي
دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪﻧﺤﻮي اﺧﺬ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺪت ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ اول ،ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳـﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ

ﻣﻌﺪل ﯾﮏ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﮐﻤﺘﺮ از  17ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺠﺎز وي در ﻧﯿﻢﺳـﺎل ﺑﻌـﺪ ،ﺣـﺪاﮐﺜﺮ 23

واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه ـ
ﻣﺎده 8ـ
ﻣﺎده 9ـ

داﻧﺸﺠﻮي دو رﺷﺘﻪاي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ ،در دوره ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ  8واﺣﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع دروس دو رﺷﺘﻪ را اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،داﻧﺸﺠﻮي دو رﺷﺘﻪاي ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ دو درس از دروس ﺧﻮد را ﺑﻪﺻﻮرت
اﺿﻄﺮاري ﺣﺬف ﮐﻨﺪ ،ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻘﺮر ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻃﯽ دوران ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از دو
رﺷﺘﻪ اﻧﺼﺮاف دﻫﺪ و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻧﺼﺮاف از رﺷﺘﻪ اول ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺣﺪﻫﺎي درﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﺎدي رﺷﺘﻪ دوم« را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.

ﻣﺎده 10ـ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﺪل دو ﻧﯿﻢﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮي دورﺷﺘﻪاي ﮐﻤﺘﺮ از  15ﯾﺎ ﻣﻌﺪل ﮐﻞ وي ﮐﻤﺘﺮ از  16ﺷﻮد ،اداﻣﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻘﻂ در رﺷﺘﻪ اول اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ .در اﯾﻦﺻﻮرت
دروس ﻣﺎزاد در ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و در ﻣﻌﺪل ﮐﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺎده 11ـ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات وزارت ،داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ داﻧﺸﻨﺎﻣﻪي ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ
ﻧﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ داﻧﺸﮑﺪه اول ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺗﻤﺎم دروس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺘﻪ اول ،ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در آن
رﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ اﺳﺖ .اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ دوم ،ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺗﻤﺎم دروس ﻣﻌﯿﻦ
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮑﺪه دوم ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻏﺖ از ﺗﺤﺼﯿﻞ در رﺷﺘﻪ اول اﺳﺖ.
ﻣﺎده 12ـ در ﻃﻮل ﺳﻨﻮات ﻣﺠﺎز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻏﻞ
ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﯽ وي ﺑﻪ اداره ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت در ﻫﺮ دو رﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﻮد.
ﻣﺎده 13ـ داﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻫﺮ ﯾﮏ از دو رﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آزﻣﻮن ورودي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽارﺷﺪ رﺷﺘﻪ-
ﻫﺎي ﻣﺠﺎز ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﯽ ،ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ دﻫﺪ.

ﻣﺎده 14ـ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ در ﻃﻮل ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر از ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪه و اﺟﺎزه ﺗﻐﯿﯿﺮ رﺷﺘﻪ دوم ﺧﻮد را ﻧﺪارد.

ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ٩٢/١٢/٢١

ﻣﺎده  -15داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دورﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﻣﺤﺪوده

زﻣﺎﻧﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ دوره ﻓﺮﻋﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺘﻪ دوم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ

ﺷﺪن اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺟﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎده 16ـ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﻢزﻣﺎن در دو رﺷﺘﻪ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻧﮑﺎت ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ،در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﻤﻮل ﻫﻤﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و
ﻣﻘﺮرات آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وزارت اﺳﺖ.

ﻣﺎده 17ـ اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﻫﻔﺪه ﻣﺎده ،ﭘﻨﺞ ﺗﺒﺼﺮه و ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﺋﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ
 1385/3/30ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻫﺪاﯾﺖ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ رﺳﯿﺪ و آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻧﮕﺮي
آن در ﺗﺎرﯾﺦ  92/12/21اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻزماﻻﺟﺮاﺳﺖ.

ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﯼ٩٢/١٢/٢١

