
دو رشته تحصيلي در مقطع  زمان دانشجويان داراي شرايط استعداد درخشان دردستورالعمل تحصيل هم

 كارشناسي در دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

 

زمان دانشجويان داراي استعدادهاي درخشان در دو رشته تحصيلي در مقطع كارشناسي در دانشگاه نامه تحصيل همآيين مقدمه:

و با رخشان در نظام آموزش عالي كشور، منظور شكوفايي و هدايت آموزشي دانشجويان داراي استعداد دجان به شهيد مدني آذرباي

نامه مصوب سي و هشتمين جلسه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در تاريخ توجه به آيين

 گرديد:مواد ذيل تدوين طبق  52/33/3131 مورخ  1333/53آيين نامه  و 52/9/3131

 :1ماده ي 

دانشجويان دوره هاي كارشناسي كه حداقل دو نيمسال و حداكثر چهار نيمسال تحصيلي متوالي ) طبق مقررات آموزشي( را گذرانده 

به طوور   مجازند عالوه بر رشته تحصيلي خود ، ،و داراي يكي از ويژگيهاي زير باشند به دست بياورندو حداقل ميانگين كل هفده را 

 به تحصيل ادامه دهند.در اين دانشگاه  همزمان ، در يكي از رشته هاي كارشناسي

انحورا    2/5پذيرفته شدگان آزمون سراسري كارشناسي كه نمره كل آزمون آنها، به تأييد سازمان سنجش آمووزش كشوور ،    الف:

 باشد.در گروه آزمايشي ذيربط بيشترمعيار از ميانگين نمره هاي شركت كنندگان 

 ، به تأييد وزارت آموزش و پرورش.دارندگان نشان طالي كشوري از المپياد هاي علمي دانش آموزي  ب:

 دبيرخانه ي هر يك از جشنواره ها. برگزيدگان رتبه اول جشنواره هاي خوارزمي و رازي در مرحله ي كشوري به تأييد ج:

 خشان به شرح زير با تأييد شوراي آموزشي گروه باشند:دانشجوياني كه داراي يكي از ويژگيهاي استعدادهاي در د:

 واحد درسي در زمان ارائه درخواست الزاميست. 03گذراندن حداقل   -1-د

 در زمان ارائه درخواست، دانشجو در هيچ يك از نيمسال هاي قبلي، مشروط نشده باشد.  -2-د

 نباشد.  31و كمتر از ميانگين كل نمرات دروس پايه و تخصصي گذرانده شده دانشج  -3-د

( كه مشمول بندهاي الف تا ج اين  3حداكثر پنج در صد از دانشجويان هر رشته )يا گرد كرده ي آن به تقريب كمتر از  : 1تبصره 

 ماده نيستند ، مجاز به تحصيل همزمان در دو رشته هستند.



 : 2ماده ي

ي، علوم پايه و رشته هاي مكمل رشته ي اول و موجود در دانشگاه اولويت انتخاب رشته ي دوم با رشته هاي گروههاي علوم انسان 

 ذيربط مي باشد. تأييد گروه آموزشي با تشخيص و

 : 3ماده ي

واحد از مجموع درسهاي دو رشته را به نحووي اخوذ    13و پس از ورود به رشته دوم مجاز است در هر نيمسال حداكثر تاسقف دانشج

 كند كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان برساند.

دوم موديرگروه آموزشوي رشوته ي   يپس از ورود دانشجو به رشته ي دوم ، استاد راهنماي رشوته ي اول بوا همواهنگ    : 1يتبصره

گروه آموزشي رشته ي دوم مي تواند با همواهنگي   ،وظيفه ي راهنمايي تحصيلي دانشجو را بر عهده خواهد داشت و در صورت لزوم

 استاد راهنماي رشته ي اول براي دانشجو در رشته ي دوم نيز استاد راهنما تعيين نمايد.

ه مشمول همه ضوابط و مقررات آيين نامه ي آموزشي دوره ي كارشناسوي وزارت علووم   تحصيل همزمان در دو رشت :2ي تبصره

 تحقيقات و فناوري است.

با  تاييد گروههاي اموزشي رشته ي اول و دوم ، دانشوجو موي توانود درسوهايي را كوه بوه لحواي محتووايي تطوابق           :3ي تبصره

 موضوعي داشته باشند صرفا در يكي از دو رشته بگذراند.

 : 4ه ي ماد

 دانشجو مجاز است در طول تحصيل خود ،فقط يك بار از تسهيالت تحصيل همزمان در دورشته ي تحصيلي بهره مند شود .

دانشجو مي تواند در طي دوران تحصيل همزمان در دو رشته ،با نظر استاد راهنموا از تحصويل در يكوي از دو رشوته     : 1تبصره ي

 ي ديگر به پايان رساند.انصرا  دهد و تحصيل خود را در رشته 

 گردد.چنانچه دانشجو در يك ترم مشروط شود ادامه در رشته دوم منتفي مي :2ي تبصره

 : 5ماده ي 

پس از اتمام موفقيت آميز دوره ي آموزشي در هر يك از رشته ها ،طبق مقررات وزارت ،دانشجو به دريافت دانشونامه ي آن رشوته   

 نائل مي شود.



 پس از پايان تحصيالت در هر يك از دو رشته ،مجاز است درآزمون ورودي مقطع باالتر شركت كند. دانشجو : 1تبصره ي

 : 6ماده ي 

نامه آموزشي نامه، در ساير موارد مشمول همه ضوابط و مقررات آيينجز نكات مندرج در اين آيينزمان در دو رشته، بهتحصيل هم

 دوره كارشناسي وزارت است.

 

به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه شهيد  50/0/3191شتمل بر يك مقدمه، شش ماده و هفت تبصره در  تاريخ م  نامهاين آيين

 االجراست.نامه از تاريخ تصويب الزم. اين آيينرسيد مدني آذربايجان

 


