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 باسمه تعالی

  کارشناسیبرنامه درسی دو وجهی دوره  ی آئین نامه

 

 مقدمه:

هاي مهم و باالدستي كشور به تصويب هيأت امنا رسيده به برنامه راهبردي سوم دانشگاه كه بر پايه سياست

سه گانه باشد. يكي از اهداف ها و راهبردهاي دانشگاه در افق پيش رو ميمنزله طرحي براي بيان اولويت

دو  هاياست. توسعه رشته دانشگاه ايده پرداز و كارآفرين دانشگاه در برنامه مذكور نوآوري و حركت به سوي

هاي كارورزي، بهبود كيفي آموزش با تأكيد بر خالقيت، تفكر انتقادي و گرايشي، توسعه كمي و كيفي دوره

هاي مختلف از جمله راهبردهاي مورد هاي مربوط به كارآفريني در رشتههاي كاربردي، توسعه آموزشمهارت

 باشند.نظر براي نيل به اين هدف مي

در شوراهاي مختلف دانشگاه  كارشناسي دوره دو وجهيي تحقق برنامه سوم دانشگاه، برنامه درسي در راستا

هاي هاي مختلف علوم و فناوري و رشد فعاليتپيوند روزافزون زمينه .مورد بحث، بررسي و تصويب قرار گرفت

فراگيري عميق  يک رشته  اي، اين نياز را براي دانشجويان ايجاد كرده است كه عالوه برپژوهشي بين رشته

ت و ياد شده فرص برنامهتخصصي، از مباني و فنون رشته تحصيلي ديگري نيز آگاهي داشته باشند. اجراي 

سته بكند تا عالوه برتحصيل در رشته اصلي، بسته دروس معيّن از امكان براي دانشجويان دانشگاه فراهم مي

هاي دانش آموختگان، هدفمند سازي آموزش، گسترش ابليترا نيز فراگيرند كه باعث افزايش ق آموزشي فرعي

 بازار كار داخلي و خارجي و افزايش امكان پژوهش و نوآوري بين رشته اي خواهد شد.

باتوجه به ظرفيت و جامعيت دانشگاه تهران، تنوع رشته ها و گستردگي دروس قابل ارائه در اين دانشگاه، 

 دانشجويان و دانش آموختگان داشته باشد. افزايي ر به سزايي بر توانمي تواند تاثي برنامه درسياجراي اين 
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 تعاریف:

 رشته اصلی

 .تشده اسپذيرفته  رشتهدر آن  اطالق مي شود كه دانشجوبه يكي از رشته هاي كارشناسي داير دانشگاه 

 فرعی بسته آموزشی

وسط گروه مجري تكه رشته كارشناسي داير دانشگاه  از يکواحد درسي   15تا  51تعداد  اي است شامل بسته

 ارائه مي شود. اين آيين نامهرشته هاي مشمول آن براي دانشجويان ساير 

 برنامه درسی دو وجهی 

 .تشكيل شده است بسته آموزشي فرعياز يک رشته اصلي و يک كه است برنامه درسي 

 اصلیدانشکده/گروه 

مقطع كارشناسي به عنوان دانشجوي آن دانشكده/گروه محسوب مي دانشكده يا گروهي است كه دانشجوي 

 شود.

 دانشکده/گروه فرعی

 فرعي را ارائه مي نمايد. بسته آموزشيدانشكده يا گروهي است كه 

 

 بسته آموزشی فرعینحوه انتخاب  – 1ماده 

رت با مشو، از رشته اصلي يتحصيل سومثبت نام و انتخاب واحد نيمسال  همزمان بامي تواند دانشجو  -5-5

انتخاب واحد از بسته آموزشي  مي كند. انتخابرا  فرعييكي از بسته هاي آموزشي استاد راهنما/ مدير گروه 

 فرعي از نيمسال سوم به بعد خواهد بود.

در صورت  .است بسته آموزشي فرعييک  گذراندنانتخاب و مجاز به ر مدت تحصيل خود، هر دانشجو د -5-1

 ، دانشجو موظف است باقيمانده واحدهاي درسي بسته آموزشي فرعياعالم انصراف دانشجو از ادامه تحصيل در 

اصلي اخذ و با موفقيت بگذراند.  براي اين دانشجويان گواهي بسته آموزشي فرعي  رشتهواحدهاي را از بين 

 صادر نخواهد شد.
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ي گروه آموزشدانشكده/، بسته آموزشي فرعيدامه تحصيل در در صورت اعالم انصراف دانشجو از ا :تبصره

را به عنوان واحدهاي  بسته آموزشي فرعياصلي اختيار دارد واحدهاي گذرانده شده از دروس  رشته

  اصلي بپذيرد. رشتهاختياري 

 برنامه: نحوه ایجاد 2ماده 

يک برنامه درسي رشته اصلي و يک بسته آموزشي در قالب را  وه يا دانشكده موظف است برنامه آموزشيگر

كند. پس از تصويب برنامه  در مربوطه ارائه  واحد آموزشيتصويب به شوراي آموزشي فرعي تدوين و جهت 

براي بررسي و تاييد به شوراي برنامه ريزي، گسترش و نظارت آموزشي دانشگاه  شوراي مذكور، برنامه آموزشي

 شود.ارسال مي 

ادل تعداد واحدهاي بسته آموزشي فرعي، از تعداد واحدهاي برنامه درسي رشته اصلي كاسته مع :1 تبصره

 خواهد شد.

 دانشجو در صورت تمايل مي تواند كليه واحدها را از دروس رشته اصلي اخذ نمايد.: 2 تبصره

 

 : زمان اجرا3ماده 

قابل به بعد  99-99سال تحصيلي  ان وروديدانشجويمصوب براي  برنامه درسي دو وجهي دوره كارشناسي

 اجرا است.

 مقررات آموزشی  - 4ماده 

حداقل و حداكثر تعداد واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال تابع آيين نامه هاي آموزشي دوره كارشناسي  -4-5

 است.

( را در سقف سنوات مجاز بسته آموزشي فرعيدانشجو موظف است كليه دروس دوره )رشته اصلي و  -4-1

 بگذراند. دوره

در ميانگين نيمسال اخذ دروس مزبور فرعي ساير رشته ها  نمرات دروس اخذ شده از بسته هاي آموزشي -4-3

 و همچنين ميانگين كل محاسبه مي شود.
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اصلي خود خواهد بود و تفاوتي در  رشتهمشمول تمامي مقررات آموزشي جاري دانشگاه در  دانشجويان 4-4

اعم از اخذ واحد، نحوه برخورد با غيبت، مشروطي، سنوات و ساير موارد  دانشگاهجاري  اجراي مقررات آموزشي

 .داشتنخواهد 

ردد صادر مي گ بسته آموزشي فرعياصلي و رشته  گذرانده دروسكليه گواهي رتبه اولي بر اساس معدل  -4-1

 محاسبه معدل گواهي استعداد درخشان با و 
3

4
 صادر خواهد شد.بر اساس آئين نامه مربوط  واحدها 

شوند. در موارد خاص،  اخذ و گذرانده ميفرعي گروه دانشكده/در  بسته آموزشي فرعيكليه واحدهاي  -4-6

 ت.بالمانع اس اصليگروه دانشكده/اخذ و گذراندن يک عنوان درس از گروه/دانشكده/دانشگاه ديگر با تاييد 

اخذ بسته آموزشي فرعي، بر اساس زمان مراجعه  جهت دانشجويان مراجعه كنندهوانتخاب واحد  ثبت نام -4-7

 گردد.  اولويت بندي ميو ثبت نام 

 بسته آموزشی فرعیدریافت گواهی  -5ماده 

فرعي، دانش آموخته رشته اصلي شناخته بسته آموزشي اصلي و رشته با گذراندن كليه واحدهاي  دانشجو -1-5

براي وي صادر مي دانشگاه  يركل خدمات آموزشيمد با امضاينيز  بسته آموزشي فرعيخواهد شد و گواهي 

 .گردد

ه خواهد بود ك اصلي /گروهاصلي در دانشكده رشتهفرعي، يكسان با عنوان  بسته آموزشيعنوان گواهي  -1-1

 صادر مي گردد. "بسته آموزشي فرعيگواهي "با پيشوند 

به تصويب رسيد.  51/16/99شوراي برنامه ريزي، گسترش و نظارت آموزشي مورخ ه در ماد 1اين آيين نامه در 

در خصوص مواردي كه در اين آيين نامه به صراحت بيان نشده است، مقررات آيين نامه دوره كارشناسي 

 پيوسته جاري دانشگاه مرجع و مالک تصميم گيري خواهد بود.

 

 

 

 

 

 


