
 (99-400)دوم  نیمسال  حذف و اضافهاطالعیه 
با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه طبق برنامه زمانبندی   (400-99) دوم نیمسال  حذف و اضافه

 انجام خواهد شد. از طریق پورتال آموزشی ذیل

  

 ساعت اینترنتی حذف و اضافه تاریخ سال ورود

لیا 8:30 28/11/99 شنبهسه  و ما قبل 96ورودی   12 

 16 الی 13 28/11/99شنبه سه  97ورودی 

 12 الی 8:30 29/11/99شنبه چهار 98ورودی 

 16 الی 13 29/11/99شنبه چهار 99ورودی 

 برای همه دانشجویانی که به هر دلیل در  حذف و اضافههمان روز  24تا ساعت  29/11/99شنبه چهار روز 16از ساعت همچنین   

 ( باز خواهد بود.ها)همه ورودی اندنشده حذف و اضافه فرصت تعیین شده موفق به

 این تاریخ قابل پس از  ی ارائه شدهدرخواستها بدیهی است .گروه آموزشی مربوطه می باشد، بررسی مشکالت واحدگیری دانشجویان

 .بررسی نخواهد بود

 

 

 

 

 

 
 

 :حذف و اضافهنکات بسیار مهم درخصوص 
 

بوده و امکان انتخاا  در صورت داشتن شرایط   درس 1درس و تغییر گروه  2درس، حذف  2اخذ مجاز به  فهمرحله حذف و اضادانشجویان در  .1

 .واحد برای آنان در این مرحله وجود نخواهد داشت

 بلکههنیاز به حذف درس و سپس اخذ گاروه جدیاد نی ات که در مرحله انتخا  واحد ثبت شده  برای تغییر گروه درسیدرمرحله حذف و اضافه  .2

 .نمودکافی است با استفاده از ستون تغییر گروه، گروه جدید را ثبت 

تطابق درس از نظر تعداد واحد و نام درس با سرفصل ، همنیاز ،شنیازیپواضافه ازجمله رعایت کلیه موارد آموزشی در مرحله انتخا  واحد و حذف .3

و در صاورت عاد   باوده  دانشهجوبه عهده  سقف واحدو  قل واحدحدا امتحانی برنامه تداخل  ،تداخل برنامه هفتگیدروس رشته دانشجو، 

 خواهد شد.حذف  تر ( درس غیر مجازکه مشخص شود )حتی زمان امتحان پایان از تر زمان در هر  رعایت موارد مذکور،

 نامی در آن کمتر از حدنصاب باشد، نخواهد بود.در مرحله حذف و اضافه امکان حذف دروسی که تعداد دانشجوی ثبت .4

5.  

 درسی که همنیاز درس دیگری است نخواهد بود.و حذف اضطراری  در دروس انتخابی امکان حذف  .6

شود مربوط به رشته شما نی ت لذا دانشاجویان دقات نمایناد تما  دروسی که تحت عنوان دروس ارائه شده در پورتال آموزشی نمایش داده می .7

و  به بعد ( 94که عبارت )  دروسی که به بعد 94مطابق با سرفصل دروس رشته آنها باشد. دانشجویان رشته فیزیک ورودی  دقیقاًتخابی دروس ان

 .مشخص شده اخذ نمایند.به بعد ( 95به بعد ( دروسی که عبارت ) 95رشته نقشه برداری )ورودی 

مرحله حذف و اضافه و پس در  ددانشجویان موظف هستن آموزشی، هایاز طرف گروه وسبرخی از در هفتگی و امتحانیبدلیل امکان تغییر برنامه  .8

امتحانی  تداخل برنامه هفتگی ودر غیر اینصورت م ئولیت هرگونه عد  اطالع از  کنندکنترل و بررسی  اًدقیقخود را از آن حتما دروس انتخابی 

 می باشد .  نرسیدن به عهده دانشجو و یا حذف دروس بدلیل به حد نصا

صفحه و یا  معاونت آموزشی صفحهدر سایت دانشگاه  و حذف و اضافه در هنگا  انتخا  واحد که هاییبای ت به اطالعیهدانشجویان می  .9

                                                                                                                                                           .توجه نمایندگردد، میاعال  های آموزشی گروه

 

   

                                                                                        هدانشگااداره کل آموزش 


