
 
 دستورالعمل چگووگي تحصيل همزمان در دو رشته تحصيلي 

 : مته قاوون  :عىوان قاوون

آييٓ ٔاِٗ آِٛصؽي دٚسٖ ٘اي واسدأي ٚ واسؽٕاعي ِقٛب  4دس اجشاي تثقشٖ ِادٖ  (دستورالعمل هااص ) اتالغيٗ
، ايٓ دعتٛ ساٌؼًّ تٗ ( 1376اسديثٙؾت )ؽٛساي ػاٌي تشٔاِٗ سيضي  339جٍغٗ 

 . ْ ضٛاتط ٚ ؽشايط تحقيً اتالؽ ِي گشددِٕظٛس تؼيي

ؽٛسا » دس ايٓ دعتٛساٌؼًّ تٗ ؽٛساي ٘ذايت اعتؼذاد٘اي دسخؾاْ دس آِٛصػ ػاٌي  (دستورالعمل هااص ) 1ِادٖ 
ٚ تٗ ٚصاست ػٍَٛ، « عاصِاْ عٕجؼ » ٚ تٗ عاصِاْ عٕجؼ آِٛصػ وؾٛس « 

تؼشيف ِي  2ِادٖ  ٚ دأؾجٛي ِّتاص تٗ ؽشحي وٗ دس« ٚصاست » تحميمات ٚ فٕاٚسي 
 . اطالق ِي گشدد«دأؾجٛ » ؽٛد 

 :دأؾجٛياْ ِؾّٛي ايٓ دعتٛساٌؼًّ ػثاستٕذ اص (دستورالعمل هااص ) 2ِادٖ 
 تشگضيذگاْ آصِْٛ عشاعشي تا ِؼشفي عاصِاْ عٕجؼ –اٌف 

تشگضيذگاْ اٌّپياد٘اي ػٍّي دأؼ آِٛصي وؾٛس تا ِؼشفي ٚصاست آِٛصػ ٚ پشٚسػ  -ب

ٚساي ػاٌي أمالب فشٕ٘گي تا ػٕٛاْ پزيشػ دأؼ آِٛصاْ تشگضيذٖ ِٛضٛع ِقٛتات ػ)
 (دسدأؾگاٖ تذْٚ ؽشوت دس آصِْٛ عشاعشي

 تشگضيذگاْ جؾٕٛاسٖ خٛاسصِي تا ِؼشفي عاصِاْ پژٚ٘ؾٙاي ػٍّي ٚ فٕؼتي ايشاْ -ج
تشگضيذگاْ آصِْٛ عشاعشي ِٛضٛع تٕذ اٌف، وغأي ٘غتٕذ وٗ ِجّٛع : 1تثقشٖ 

دس آصِْٛ عشاعشي حذالً دٚ ٚ ٔيُ أحشاف ِؼياس اص ِيأگيٓ ّٔشات اوتغاتي آٔٙا 
 .ّٔشات دس گشٖٚ آصِايؾي ِشتٛط تاالتش تاؽذ

دأؾجٛيأي وٗ فالذ ؽشايط ِزوٛس دس تٕذ٘اي اٌف تا ج تاؽٕذ، اِا تٗ دٌيً : 2تثقشٖ 
داؽتٓ ٚيژگيٙاي اعتثٕايي تٗ تؾخيـ گشٖٚ آِٛصؽي ِشتٛط ٚ تأييذ ؽٛساي 

أؾجٛي ِّتاص ؽٕاختٗ ؽٛٔذ ، اص عٛي دأؾگاٖ تٗ ؽٛسا آِٛصؽي دأؾگاٖ، د
ِؼشفي ِي ؽٛٔذ تا پظ اص تشسعي ٚ تأييذ ؽٛسا تتٛأذ اص ِضاياي ايٓ آييٓ ٔاِٗ تٙش 

 . ّٕ٘ذ ؽٛٔذ

 :سؽتٗ دَٚ أتخاتي دأؾجٛ تشاي تحقيً ّ٘ضِاْ تايذ  (دستورالعمل هااص ) 3ِادٖ 
 دس ِمطغ واسؽٕاعي تاؽذ –اٌف 

 .اي ِٛسد تأييذ ؽٛساي ٘ذايت اعتؼذاد٘اي دسخؾاْ تاؽذجضٚ سؽت ٘ٗ -ب

سؽتٗ دَٚ أتخاتي دأؾجٛ تايذ اص سؽتٗ ٘اي ِٛسد ٔياص تٛعؼٗ فشٕ٘گي : 1تثقشٖ 
ِإٔذ )ٚ يا ِٛسد ٔياص تٛعؼٗ ػٍّي وؾٛس ( ِإٔذ سؽتٗ اٌٙيات ٚ صتاْ ادتيات فاسعي )

ِإٔذ )ٖ اٚي دأؾجٛ ٚ يا اص ٔظش ػٍّي ِىًّ سؽت( سؽتٗ ٘اي ػٍَٛ پايٗ ٚ فٍغفٗ 
سؽتٗ ؽيّي ٚ صيغت ؽٕاعي تشاي دأؾجٛياْ سؽتٗ پضؽىي ٚ فيضيه ٚ سياضي 

ٚ ( تشاي دأؾجٛياْ سؽتٗ ٘اي ِٕٙذعي ٚ سؽتٗ صتاْ خاسجي تشاي اغٍة سؽتٗ ٘ا
 .تاؽذ( ِإٔذ سؽتٗ ٘اي گشٖٚ آصِايؾي ٕ٘ش)يا ؽىٛفاوٕٕذٖ رٚق ٕ٘شي دأؾجٛ 

ايٓ ِادٖ  1ضاي دأؾجٛياْ ِّتاص، وٗ دس تثقشٖ عايش سؽتٗ ٘اي ِٛسد تما: 2تثقشٖ 
روش ٔؾذٖ اعت، تايذ پظ اص تشسعي ٚ تأييذ ؽٛساي آِٛصؽي دأؾگاٖ، تشاي تأييذ 

 . ٔٙايي ؽٛسا تٗ ِؼاٚٔت آِٛصؽي ٚصاست اسعاي ؽٛد

دأؾجٛ تشاي تحقيً دس سؽتٗ دَٚ ِي تٛأذ پظ اص گزسأذْ حذالً دٚ ٔيّغاي  (دستورالعمل هااص ) 4ِادٖ 
تحقيٍي، دسخٛاعت خٛد سا وٗ تٗ تأييذ اعتاد ِؾاٚس سعيذٖ اعت، تٗ ِؼاٚٔت 

ِؼاٚٔت آِٛصؽي دأؾگاٖ وتًثا . آِٛصؽي دأؾگاٖ ِحً تحقيً خٛد تغٍيُ ّٔايذ 
ٖ ديگش ِؼشفي ٚ ِشاتة سا تٗ ٚي سا تٗ دأؾىذٖ ِشتٛط دس ّ٘اْ دأؾگاٖ يا دأؾگا

 . ِؼاٚٔت آِٛصؽي ٚصاست ِٕؼىظ ِي وٕذ

دأؾجٛ فمط تشاي يه تاس ِي تٛأذ اص ِضاياي ايٓ دعتٛساٌؼًّ اعتفادٖ وٕذ ٚ دس حيٓ  (دستورالعمل هااص ) 5ِادٖ 
 . تحقيً دس سؽتٗ دَٚ، حك تغييش آْ سا ٔذاسد

دس فٛستي وٗ تشخي اص دسٚط پايٗ، افٍي ٚ تخققي دس دٚ ػالٖٚ تش دسٚط ػِّٛي  (دستورالعمل هااص ) 6ِادٖ 
 . سؽتٗ تحقيٍي ِؾتشن تاؽذ، گزسأذْ آْ دسٚط دس سؽتٗ اٚي وافي اعت

ٚاحذ اص  27دأؾجٛ ِي تٛأذ تا تأييذ اعتاد ِؾاٚس دس ٘ش ٔيّغاي تحقيٍي، حذاوثش  (دستورالعمل هااص ) 7ِادٖ 
 . ِجّٛع دسٚط دٚ سؽتٗ سا أتخاب ّٔايذ

حذاوثش ِذت تحقيً تشاي دأؾجٛياْ ِؾّٛي ايٓ دعتٛساٌؼًّ، ِذت ِجاص تحقيً دس  (دستورالعمل هااص ) 8دٖ ِا
ؽٛساي آِٛصؽي دأؾىذٖ سؽتٗ دَٚ ِي تٛأذ دسِٛاسد : تثقشٖ . سؽتٗ اٚي آٔٙاعت

خاؿ حذاوثش تا دٚ ٔيّغاي تحقيٍي تٗ طٛي د ٚسٖ اضافٗ ّٔايذ دس ايٓ فٛست تايذ 
 . ؽىذٖ ِحً تحقيً سؽتٗ اٚي اػالَ وٕذِشاتة سا تٗ داْ

ِاداَ وٗ دأؾجٛ دسٚط ٘ش دٚ سؽتٗ سا تٗ پاياْ ٔشعأذٖ اعت، ؽاغً تٗ تحقيً  (دستورالعمل هااص ) 9ِادٖ 
ؽٕاختٗ ِيؾٛد ٚ ِؼشفي ٚي تٗ اداسٖ ٔظاَ ٚظيفٗ پظ اص فشاغت اص تحقيً دس دٚ 

اِٗ تحقيً دس يىي اص دٚ دس فٛست أقشاف دأؾجٛ اص اد: تثقشٖ . سؽتٗ خٛا٘ذ تٛد
 . سؽتٗ، تا اتّاَ تحقيً دس يه سؽتٗ فاس غاٌتحقيً ِي ؽٛد



 

دستورالعمل اص ) 10ِادٖ 
 (ها

دأؾجٛ تٗ ٌحاظ اتّاَ تحقيالت دس ٘ش يه اص دٚ سؽتٗ ِي تٛأذ دس آصِْٛ ٚسٚدي 
 . ِمطغ تاالتش آْ سؽتٗ ؽشوت وٕذ

دستورالعمل اص ) 11ِادٖ 
 (ها

أييذ گش ٖٚ آِٛصؽي سؽتٗ دَٚ ِٛفك تٗ گزسأذْ ٚاحذ٘اي تٗ دأؾجٛيي وٗ تا ت
دسعي الصَ اص دسٚط ِمطغ واسؽٕاعي آْ سؽتٗ ؽذٖ تاؽذ، ِذسن سعّي اتّاَ 

 . تحقيً دس ِمطغ واسؽٕاعي سؽتٗ دَٚ اػطاء ِيؾٛد

دستورالعمل اص ) 12ِادٖ 
 (ها

ؽي دٚسٖ عايش ِمشسات ِشتٛط تٗ تحقيً ّ٘ضِاْ دس دٚ سؽتٗ، تاتغ آييٓ ٔاِٗ آِٛص
 . واسؽٕاعي ِقٛب ؽٛساي ػاٌي تشٔاِٗ سيضي ٚ ِمشسات ِقٛب ٚصاست ِي تاؽذ

دستورالعمل اص ) 13ِادٖ 
 (ها

ايٓ دعتٛساٌؼًّ تٗ فٛست آصِايؾي طي ِذت دٚ عاي تحت ٔظش ِؼاٚٔت آِٛصؽي 
 . ٚصاست، اجشا ِي ؽٛد ٚ دس پاياْ ايٓ ِذت، ِٛسد تاصٔگشي ؽٛسا لشاس ِي گيشد

ستورالعمل داص ) 14ِادٖ 
 (ها

تٗ تقٛية ؽٛساي ٘ذايت  15/11/77تثقشٖ دس تاسيخ  6ِادٖ ٚ  14ايٓ دعتٛساٌؼًّ دس 
 . اعتؼذاد٘اي دسخؾاْ دس آِٛصػ ػاٌي سعيذ ٚ اص تاسيخ تقٛية لاتً اجشا اعت

 


