
 

 

 

 (روزانه و شبانه کارشناسی) قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز
 

امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندد  اعدالم هدده از سدو      . گردداطالع کلیه دانشجویان دانشگاه اعالم میجهت  5931-69سال تحصیلی  اولتقویم دانشگاهی نیمسال بدینوسیله 

 . ها  مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزهی اقدام نمایند  گروه

 :به ترتیب گروه ها  آموزهی جدول زیر 61/60/95 شنبهلغایت  99/66/95شنبه دو: به صورت اینترنتی ها گروهانتخاب واحد کلیه 

 ساعت  آموزشیگروه  ورودی دانشجویان حذف و اضافهتاریخ  تاریخ انتخاب واحد

 36/60/95شنبه  99/66/95شنبه دو
 تمامی گروه ها (933)  3193و مهر ( 969)  3196بهمن 

 (نفته مهندسی عمران، صنایع، معماری وگرو)

35-0 

 35-91 (993)  3199مهر 

 33/60/95شنبه یک 13/66/95شنبه چهار
 تمامی گروه ها (999)  3199 بهمن

 (معماری و نفتگروه مهندسی عمران، صنایع، )

35-0 

 35-91 (913) 3191مهر 

 39/60/95شنبه دو 63/60/95 پنجشنبه
 تمامی گروه ها (913) 3191مهر 

 (گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)

35-0 

 35-91 و دانشجویان تأخیری کلیه ورودی ها

 دانشجویان مهمان 31/60/95 سه شنبه 61/60/95شنبه 
 گروه هاتمامی 

 (گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)
35-0 

 .شودتوسط دانشگاه انجام می 3195انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود  .باشدروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی میگانتخاب واحد کلیه * 

 .گردیده استدردانشگاه اجرا  91/39/91مورخ  911059/9آوری  به شماره کارشناسی وزارت علوم، تحقیقات و فن آموزشی دورهجدید ،آئین نامه 3191سال  از*

هده خود دانشجو می باشد و اداره عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به ع در غیر اینصورت، تمامی عواقب تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند *

 .دانشجو را حذف نماید رعایت نشده تواند به محض اطالع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشیآموزش می

 61/60/95شنبه : شروع کالس ها

 (به صورت اینترنتی جدول باالزمانبندی  به ترتیب اولویت) 31/60/95 شنبه سه لغایت 36/60/95شنبه  :حذف و اضافه

 ( دانشگاه در اداره آموزش 36-39همه روزه از ساعت ) 60/36/95شنبه پنجلغایت  35/60/95شنبه : (حذف تکدرس)حذف اضطراری

 36/33/95شنبه یک: پایان امتحانات    95/36/95شنبه : شروع امتحانات     99/36/95شنبه چهار: پایان کالسها 

 . تعیین شده ترتیب اثر داده نخواهد شدپس از انقضای مهلت ( تکدرس)جهت حذف اضطراری ـ به درخواست های رسیده 1تبصره 

می باشد و به  51/51/51هنبه چهار امتحان به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخو  11/3 ـ زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت2تبصره 

 . درخواست های رسیده پس از مهلت یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد

در زمان حذف و اضافه مجـاز بـه   ( ثبت نام ) در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر . کلیه دانشجویان باید در زمانهای مقرر ثبت نام نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند ـ 3تبصره 

 . هد شد اقدام خوا مقررات آموزشینمی باشند در صورت عدم رعایت مورد فوق مطابق با  واحد 12انتخاب بیش از 

رنامه هفتگی و ایجاد تداخل کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صورت تغییرات احتمالی در بـ 4تبصره 

ولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه و تبعات ناشی از آن بعهده دانشـجو بـوده و   مسئ. برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصالح واحدهای انتخابی اقدام نمایند 

 .را نخواهد داشت ... امور آموزشی هیچگونه مسئولیتی در قبال حذف و ایجاد تداخل و کاهش واحد ها و 

موظف به حذف درس مذکور و ثبت نام در  ،گرددحذف می (نفر 25) صاب نرسیدنبعلت به حد ن دروس آنها کلیه دانشجویانی که بر اساس اعالم گروههای آموزشی مربوطه ، -5تبصره 

ه آمـوزش هـیچ   مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جدید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بـوده و ادار . درس دیگر می باشند

 (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل. )د داشتگونه مسئولیتی در این زمینه نخواه

 ( وجود ندارد و حذف و اضافه اصالحات انتخاب واحد. )انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا  -1تبصره 

 ( کاردانی و کارهناسی پیوسته و ناپیوسته ها  دوره) آیین نامه آموزهی  15ماده  *
تحصـیل وی بـر   گیری در مورد بازگشت بـه شود و تصمیممحسوب می انصراف از تحصیل( بدون کسب اجازه از دانشگاه)در هر نیمسال تحصیلی ( انتخاب واحد)نام دانشجو ثبت عدم

 .باشدمی دانشگاه عهده شورای آموزشی
 ( کاردانی و کارهناسی پیوسته و ناپیوسته ها  دوره )آیین نامه آموزهی  51ماده  *

، بـا تشـخیش شـورای آموزشـی     جلسات و یا در جلسه امتحان پایان نیمسال غیبت داشته باشد 11/3اگر دانشجو در درسی بیش از . حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است

      .گرددآن درس حذف می رتنمره آن درس صفر و در غیر اینصودانشگاه چنانچه غیبت غیر موجه باشد، 

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی             


