((ضوابط حذف و اضافه))
نیمسال دوم  97-98واحد تهران
 -1لطفاً به منظور تسهیل در انجام حذف و اضافه ،دانشجویانی که مشکل حذف و اضافه ندارند در زمان مقرر
وارد سایت نشوند .
 -2هر دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط مجاز به حذف  2درس و اضافه نمودن  2درس
می باشد(.تغییر ساعت کالس با یک استاد نیز یک حذف و اضافه تلقی می گردد)
 -3دروس پیش نیاز یا جبرانی در کار شنا سی ار شد باید تا پایان ترم دوم اخذ و گذرانده شود لذا اخذ این
دروس از ترم سه به بعد مجاز نبوده و مسئولیت عواقب آن برعهده دانشجو خواهد بود.
 -4دانشجویان مشروط (معدل کمتر از  12در کارشناسی و معدل کمتر از  14در کارشناسی ارشد):
الف -اگر تعداد م شروطی در کار شنا سی پیو سته  3ترم و کار شنا سی ناپیو سته  2ترم با شد مجاز به
انتخاب واحد و حذف و ا ضافه نبوده و هر چه سریعتر جهت درخوا ست ادامه تح صیل از کم سیون خاص
به آموزش مراجعه شود.
ب -دان شجویان کار شنا سی ار شد که  2ترم م شروط شده اند اخراج تلقی شده و مجاز به انتخاب واحد
در ترم  97-2نبوده و باید با مراجعه به آموزش تسویه حساب کنند.
ج-در غیر از دو مورد فوق ( الف  ،ب ) دان شجویان م شروط کار شنا سی پیو سته و ناپیو سته باید تعداد
واحدهای اخذ شده خود را در حذف و ا ضافه به حداقل  12و حداکثر  14واحد ا صالح نمایند( .تعداد
واحدهای کمتر از 12به استثناء ترم آخر ،ترم تلقی نمیشود).
 -5دروس اخذ شده بدون رعایت پیش نیاز  ،هم نیاز  ،تداخلی (حتی تاریخ امتحان) ،بیش از یک درس از
گروه معارف ،اخذ ازکدگروه های دیگر و از ترمهای باالتر (برابر چارت در سی) که بدون مجوز کتبی
مدیر گروه و مسئولین ذیربط انتخاب شده است ،باید حذف گردد.
 -6دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ترم  6و کارشناسی پیوسته ترم  11قبل از حذف و
اضااافه به منظور تعیین تکلیف اتمام ساانوات تحصاایلی و ادامه تحصاایل باید به آموزش مراجعه و مجوز
دریافت نمایند .
 -7دریافت واحد پایان نامه و تمدید پایان نامه برای کارشناسی ارشد فقط حضوری بوده و زمان آن منقضی
شده است.

 -8برخی از کال سها به دلیل به حد ن صاب نر سیدن (از نظر تعداد دان شجو؛کار شنا سی با حداقل  15نفر و
کارشناسی ارشد با حداقل  12نفر) منحل می شود و واحدهای اخذ شده دانشجویان در این دروس توسط
آموزش حذف خواهد شد ،لذا دانشجو میتواند دروس دیگری را در این فرصت جایگزین آنها نماید.
 -9فرصت (زمان) حذف و اضافه بسیار محدود خواهد بود و دانشجویان باید نهایت دقت را در انتخاب واحد
مبذول دارند و قبل از حذف یک درس ،از وجود ظرفیت برای درس مورد نظر خود اطمینان حاصااال
نمایند.
-10دانشجویانی که در زمان انتخاب واحد کمتر از حدنصاب (کارشناسی  12واحد و کارشناسی ارشد  8واحد)
اخذ نموده اند ،باید حداکثر تا تاریخ پنجشا انبه  97/11/18برای ترمیم واحدهای خود به آموزش مراجعه
کنند.
-11دان شجویان ترم ماقبل آخر که درس تربیت بدنی و دان شجویان ترم آخر که درس ورزش  1را تاکنون اخذ
نکرده اند باید حضوراً تا تاریخ  97/11/18برای ثبت نام و اخذ این واحدها به آموزش مراجعه کنند.
-12هر دانشااجو پا از حذف و اضااافه و در اولین جلسااه حضااور در کالس باید از وجود نام خود در لیساات
کامپیوتری حضور و غیاب استاد اطمینان یابد و در غیر این صورت به آموزش مراجعه کند.
-13دانشجویان ممتاز (حداقل معدل ترم قبل  )17فقط درصورتی می توانند بیش از  20واحد اخذ نمایند که
ضمن رعایت پیش نیاز ،دروس ارائه شده و تداخل نداشته باشند .
-14دانشجویان ترم آخر (که حداکثر  24واحد آنها مانده است) در صورت عدم تداخل و ارائه کلیه دروس
بدون در نظر گرفتن معدل (حتی در صورت مشروطی) مجاز به اخذ کلیه دروس خود هستند .لکن در
صورت تداخل یا عدم ارائه درس باید با توجه به معدل نیمسال قبل خود انتخاب واحد کنند.
" زمان حذف و اضافه متعاقبا اعالم خواهد شد "
(آموزش)

