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  )W( درس تکاضطراري  حذف اطالعیه       

  )1400-1401اول سال نیم(
  

  :گرامی دانشجویان
اضطراري درسـی را  قصد حذف  اگرلطفا  شد، خواهد انجام آموزش سامانه طریق ازو  برخط صورت به )W( اضطراري حذف اینکه به توجه با

ـ دو روز 15 سـاعت  لغایـت  28/09/1400 شـنبه یـک  روزصـبح   8 سـاعت  از ،زیـر مشروحه  شرایط داشتن دارید، در صورت  نبهش
 درخواسـت  .کنیـد  انتخـاب  را خود نظر مورد درس و مراجعه "اضطراري حذف درخواست ß آموزشی خدمات" منوي به 06/10/1400
 درو  شـده  ارسـال  دانشکده )لیتکمی تحصیالت معاون یا( آموزشی معاون و راهنما استاد براي آموزش سامانه طریق از نظر اظهار جهت شما

 از پـیش  تـا  کـه  صورتی در .دش خواهد )W( حذف شما درس ،)تکمیلی تحصیالت معاون یا( آموزشی معاون یا راهنما استاد موافقت صورت
 مراجعه خود راهنماي استاد بهدر اسرع وقت  بایستی ید،دش منصرف درخواست خود از ،اضطراري حذف مهلت پایان و راهنما استاد موافقت
 مـورد  در 08/10/1400 شـنبه چهار 15 ساعت تا تانراهنمای استاد از سوي دیگر، اگر .کنند مخالفت شما درخواست اکه در سامانه ب کنید

 دروس لیسـت  از ، توسط اداره خدمات آموزشـی نظر مورد درس و تلقی درخواست با موافقت منزله به امر این ندهند، نظري شما درخواست
  .خواهد شد )W( حذف شماسال جاري  نیم
  

  نظري تکدرساضطراري  حذفالزم جهت  شرایط
واحـد در مقطـع    12(کنند که دروس باقیمانده آنها از حـد نصـاب الزم    نظري درستوانند اقدام به حذف اضطراري یک  میدانشجویانی . 1-

  .کمتر نشود) واحد در مقطع دکتري 6واحد در مقطع کارشناسی ارشد و  8کارشناسی، 

 تکشده باشد، مجاز به حذف )  *w(دانشجویانی که یک درس از دروس آنها به علت عدم رعایت مقررات، توسط آموزش دانشگاه حذف  .2
  .ستندنیدرس 

در موارد بسیار . حذف تک درس ندارندامکان ) در مقطع کارشناسی(دروس کارگاه، آزمایشگاه، گرافیک و تربیت بدنی  به طور معمول،. 3
موضوع پس از بررسی ) بخش اصالح یا تغییر انتخاب واحد ترم جاري(استثنایی با درخواست دانشجو از طریق منوي درخواستهاي آموزشی 

  .خواهد بود قابل بررسی آن درسبا موافقت دانشکده یا مرکز ارائه دهنده و  موافقت استاد راهنما و معاون آموزشی دانشکدهو 

درس کنند که در این صورت بایستی  2توانند اقدام به حذف اضطراري ، میمقطع کارشناسی ارشد 1400ورودي  دانشجویان فقط .4
  .واحد کمتر نشود 6از  آنها دروس باقیمانده

ا نمی توان ر) در مقاطع تحصیالت تکمیلی(نامه کارشناسی ارشد، سمینار، امتحان جامع، دستیار آموزشی و رساله دکتري  دروس پایان .5
 .حذف کرد

می توانند از طریـق همـین منـوي     دانشجویان تحصیالت تکمیلی که پس از حذف تعداد واحد آن ها به زیر حدنصاب می رسد. 6
، مـدارك  مسـتندات الزم است توضیحات خود را شرح داده و در صورت وجـود  . درخواست حذف اضطراري، درخواست خود را ارسال نمایند

روند بررسی درخواست براي این دسته از دانشجویان متفاوت است و ابتـدا بـراي اسـتاد راهنمـا و در صـورت تاییـد       ( یندخود را پیوست نما
در صورت تایید معاون، درخواست حذف به اداره خدمات آموزشی ارسـال و  . ایشان براي معاون تحصیالت تکمیلی دانشکده ارسال می گردد

  .)در سامانه ثبت خواهد شد
  

                                                                                                                   21/09/1400  


