
آیین نامه جدید تحصیل همزمان دانشجویان کارشناسی و شیوه نامه اجرایی آن در دانشگاه حکیم سبزواری به پیوست 

 .تقدیم می گردد

مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس تبصره  97آیین نامه جدید تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی مصوب سال 

 :، آیین نامه زیر جهت اجرا در گروه های آموزشی و دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه به تصویب رسید8ماده 

درصد  10یل به شرط آنکه جزو تحص شروع از نیمسال دو از پس رشته دو در همزمان تحصیل متقاضیان -1 

برتر دانشجویان هم ورودی و هم رشته خود بوده و همچنین مشمول شرایط ذیل باشند، می توانند درخواست 

 خود را جهت تحصیل در رشته دوم به دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه ارسال نمایند:

 ز تقاضادر رشته اول در تمام نیمسال های قبل ا 17الف( کسب معدل حداقل 

در  17.5در رشته های علوم انسانی و  18.5ب( معدل کل دانشجو در رشته اول در زمان تقاضا باید حداقل 

 .رشته های مهندسی و علوم پایه باشد

انحراف معیار بیشتر از  2.5از آیین نامه مبنی بر داشتن نمره کل قبولی کنکور حداقل  2ج( شرط الف ماده 

 .داشته باشد نندگان در گروه آزمایشی را با تایید سازمان سنجش آموزش کشورمیانگین نمره های شرکت ک

 .د( دانشجو امکان اتمام رشته دوم را در سنوات باقیمانده از رشته اول، داشته باشد

دانشجو با داشتن شرایط فوق و با موافقت مدیران گروه های آموزشی رشته اول و دوم می تواند هر یک از  -2

 .ود در دانشگاه را بر اساس عالقه خود به عنوان رشته دوم انتخاب نمایدرشته های موج

چنانچه معدل کل یا معدل نیمسال های تحصیلی در رشته دوم دانشجو پس از تطبیق واحدها و شروع  -3

 .باشد از ادامه تحصیل وی در رشته دوم جلوگیری به عمل می آید 15تحصیل، در دو ترم متوالی یا متناوب زیر 

چنانچه دانشجو در رشته اول از ممتازی خارج شود کلیه امتیازات ممتازی را از دست خواهد داد و مجاز به  -4

 .ادامه تحصیل در رشته دوم نخواهد بود

نیمسال و عدم پرداخت شهریه، موضوع به هیات امنا ارجاع داده خواهد  10در مورد افزایش سقف سنوات تا  -5

 .هد شدشد و نتیجه بعدا اعالم خوا

 .دانشجو نمی تواند از رشته اول انصراف دهد -6

 

 سایر موارد مطابق آیین نامه خواهد بود.

 


