
 

 

 

 (روزانه و شبانه کارشناسی) قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز

امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندی اعالالم دالده از سالوی    . گردداطالع کلیه دانشجویان دانشگاه اعالم میجهت  5931-69سال تحصیلی  دومتقویم دانشگاهی نیمسال بدینوسیله 

 . های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزدی اقدام نمایند  گروه

 :به ترتیب گروه های آموزدی جدول زیر 13/33/95 شنبهپنجلغایت  31/33/95شنبه دو: به صورت اینترنتی ها گروهانتخاب واحد کلیه 

  مراجعه اینترنتیساعت  آموزشیگروه  ورودی دانشجویان حذف و اضافهتاریخ  تاریخ انتخاب واحد

 13/33/95 شنبه 31/33/95شنبه دو
 تمامی گروه ها (933)  3193 مهر

 (نفته مهندسی عمران، صنایع، معماری وگرو)
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 31-31 (913)  3191مهر 

 3/31/95 یکشنبه 39/33/95شنبه سه
 تمامی گروه ها (911)  3191 بهمن

 (معماری و نفتگروه مهندسی عمران، صنایع، )
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 31-31 (913) 3191مهر 

 1/31/95دوشنبه  13/33/95چهارشنبه
 تمامی گروه ها (913) 3191مهر 

 (گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)
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 31-31 (953) 3195مهر 

 1/31/95 سه شنبه 13/33/95شنبه پنج
 دانشجویان کلیه ورودی ها،

 دانشجویان مهمان وتأخیری 

 تمامی گروه ها

 (گروه مهندسی عمران، صنایع، معماری و نفت)
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 .شودتوسط دانشگاه انجام می 3195 بهمن انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود .باشدروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی میگانتخاب واحد کلیه * 

 .گردیده استدردانشگاه اجرا  11/31/91مورخ  111459/1آوری  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

 11/33/95شنبه : شروع کالس ها

 (به صورت اینترنتی زمانبندی انتخاب واحد به ترتیب اولویت) 1/31/95 شنبه سه لغایت 13/33/95 شنبه :حذف و اضافه

 ( دانشگاه در اداره آموزش 33-31از ساعت  همه روزه) 33/1/96 چهارشنبهلغایت  31/3/96شنبه دو: (حذف تکدرس)یرحذف اضطرا

 31/1/96پنج شنبه : پایان امتحانات    14/1/96شنبه : شروع امتحانات     11/1/96 چهارشنبه: پایان کالسها 

  34/1/96شنبه چهارلغایت  31/1/96شنبه : به همراه مدارک   36/1 غیرموجه زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت

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

می باشد و به درخواست  71/3/69دنبه چهار به انضمام مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخ 11/3 ـ زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت2تبصره 

 . یاد شده هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شدهای رسیده پس از مهلت 

در زمان حذف و اضافه مجاز به ( 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 

 . اقدام خواهد شد  مقررات آموزشیورد فوق مطابق با نمی باشند در صورت عدم رعایت م 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 

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

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

موظف به حذف درس مذکور و ثبـت نـام در درس    ،گرددبعلت به حد نصاب نرسیدن حذف می دروس آنها ی آموزشی مربوطه ،کلیه دانشجویانی که بر اساس اعالم گروهها -5تبصره 

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

 (حتی برای دانشجویان فارغ التحصیل. )مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت

 ( 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 کاردناسی پیوسته و ناپیوسته های دوره) آیین نامه آموزدی  17ماده  *
 .شودمحسوب می انصراف از تحصیل( بدون کسب اجازه از دانشگاه)در هر نیمسال تحصیلی ( انتخاب واحد)نام دانشجو عدم ثبت

 ( کاردانی و کاردناسی پیوسته و ناپیوسته های دوره )آیین نامه آموزدی  71ماده  *
 11/3غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد جزو لذا  .حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامی است

شورای آموزشی دانشگاه چنانچه غیبت غیـر موجـه   استاد درس و ، با تشخیص غیبت داشته باشدجلسات  11/3اگر دانشجو در درسی بیش از  .غیبت مجاز دانشجو محسوب می شود

          .گرددآن درس حذف می غیر اینصورت نمره آن درس صفر و درباشد، 

 مدیریت آموزش دانشگاه             


