( ضوابط حذف و اضافه )
نیمسال اول 1400- 1401
دانشجویان عزیز ،با توجه به تاخیر در شروع کالس های نیم سال اول  1400در صورت نیاز و با مطالعه موارد زیر

می توانید در حذف و اضافه شرکت نمایید.
1ـ لطفاً به منظور تسهیل در انجام حذف و اضافه  ،دانشجویانی که مشکل حذف و اضافه ندارند در زمان مقرر

وارد سایت نشوند.
2ـ هر 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).
 3ـ دروس پیش نیاز یا جبرانی در کارشناسی ارشد باید تا پایان ترم دوم اخذ و گذرانده شود لذا اخذ این دروس

از ترم  3به بعد مجاز نبوده و مسئولیت عواقب آن بر عهده دانشجو خواهد بود.
 4ـ دانشجویان مشروط( معدل کمتر از  12در کارشناسی و معدل کمتر از  14در کارشناسی ارشد) :
الف ) اگر تعداد مشروطی در کارشناسی پیوسته  3ترم و کارشناسی ناپیوسته  2ترم باشد مجاز به انتخاب
واحد و حذف و اضافه نبوده و هر چه سریعتر جهت درخواست ادامه تحصیل از کمیسیون خاص به آموزش مراجعه
شود.
ب ) دانشجویان کارشناسی ارشد که  2ترم مشروط شده و معدل کل آنان از  13کمتر است اخراج تلقی و
مجوز انتخاب واحد ندارند و چنانچه معدل کل بیش از  13است باید برای دریافت مجوز انتخاب واحد به تحصیالت
تکمیلی مراجعه کنند.
 5ـ دروس اخذ شده بدون رعایت پیش نیاز  ،هم نیاز  ،تداخلی ( حتی تاریخ امتحان )  ،بیش از یک درس از
گروه معارف  ،اخذ از گروههای دیگر و از ترمهای باالتر ( برابر چارت درسی ) که بدون مجوز کتبی مدیر
گروه و مسئولین ذیربط انتخاب شده است  ،باید حذف گردد.
 6ـ دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ترم  6و کارشناسی پیوسته ترم  11قبل از حذف و اضافه
به منظور تعیین تکلیف اتمام سنوات تحصیلی و ادامه تحصیل باید به آموزش مراجعه و مجوز دریافت نمایند.

 7ـ برخی از کالسها به دلیل به حد نصاب نرسیدن ( از نظر تعداد دانشجو ) حذف میشود لذا واحدهای اخذ
شده دانشجویان در این دروس توسط آموزش حذف خواهد شد ودانشجو میتواند با حضور در آموزش دروس
دیگری را در این فرصت جایگزین آنها نماید.
 8ـ فرصت ( زمان ) حذف و اضافه بسیار محدود خواهد بود و دانشجویان باید نهایت دقت را در انتخاب واحد
مبذول داشته و قبل از حذف یک درس  ،از وجود ظرفیت برای درس مورد نظر خود اطمینان حاصل نمایند.
 9ـ هر دانشجو پس از حذف و اضافه و در اولین جلسه کالس باید از وجود نام خود در لیست حضور غیاب استاد
اطمینان یافته و در غیر اینصورت به آموزش مراجعه کند.
 10ـ دانشجویان ممتاز مقطع کارشناس ( حداقل معدل ترم قبل  )17فقط در صورتی می توانند بیش از  20واحد
اخذ نمایند که ضمن رعایت پیش نیاز  ،دروس ارائه شده و تداخل نداشته باشند.
 11ـ دانشجویان ترم آخر ( که حداکثر  24واحد آنها باقی مانده است ) در صورت عدم تداخل و ارائه کلیه دروس
عدم نیاز به هم نیاز نمودن 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 حداکثر  20واحد انتخاب کنند.
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