((ضوابط و زمان بندی حذف و اضافه))
نیمسال اول  99-98واحد 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 کارشناسی ارشد باید تا پایان ترم دوم اخذ و گذرانده شود لذا ا خذذ ا ذی
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 مشروطی در کارشناسی پیوسته  3ترم و کارشناسی ناپیوسته  2تررم با شذد م جذاز بذه
انتخاب واحد و حذف و اضافه نبوده و هر چه سریعتر جهت درخواست ادامه تحصیل از کمسیون خذا
به آموزش مراجعه شود.
ب -دانشجویان کارشناسی ارشد که  2ترم مشروط شده اند اخراج تلقی شده و مجاز به انت خذاب وا حذد
در ترم  981نبوده و باید با مراجعه به آموزش تسویه حساب کنند.
ج-در غیر از دو مورد فوق ( الف  ،ب ) دانشجویان مشروط کارشناسی پیوسته و ناپیو سذته با یذد ت عذداد
واحدهای اخذ شده خود را در حذف و اضافه به حداقل  12و حداکثر  14واحد اصالح نمایند( .ت عذداد
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 یر

درس

از گروه معارف ،اخذ ازکدگروه های دیگر و از ترمهای باالتر (برابر چارت درسی) کذه بذدون م جروز
کتبی مدیر گروه و مسئولی ذیربط انتخاب شده است ،باید حذف گردد.
 -6دانشجویان کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد ترم  6و کارشناسی پیوسته ترم  11ق بذل از حذذف و
اضافه به منظور تعیی تکلیف اتمام سنوات تحصیلی و ادامه تحصیل باید بذه آ مذوزش مراج عذه و م جذوز
دریافت نمایند .
 -7برخی از کالسها به دلیل به حد نصاب نرسیدن (از نظر تعداد دانشجو؛کارشناسی بذا حذداقل  15ن فذر و
کارشناسی ارشد با حداقل  12نفر) منحل می شذود و وا حذدهای ا خذذ شذده دان شذجویان در ا ذی دروس

توسط آموزش حذف خواهد شد ،لذا دانشجو میتواند دروس دی گذری را در ا ذی فر صذت جذایگزی آن هذا
نماید.
 -8فرصت (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 مذورد ن ظذر خذود اطمی نذان حا صذل
نمایند.
 -9هر دانشجو پس از حذف و اضافه و در اولی جلسه حضور در کالس با یذد از و جذود نذام خذود در لی سذت
کامپیوتری حضور و غیاب استاد اطمینان یابد و در غیر ای صورت به آموزش مراجعه کند.
 -10دانشجویان ممتاز (حداقل معدل ترم قبل  )17فقط درصورتی می توانند بیش از  20واحد اخذ نمایند
که ضم رعایت پیش نیاز ،دروس ارائه شده و تداخل نداشته باشند .
 -11دانشجویان ترم آخر (که حداکثر  24واحد آنها مانده است) در صورت عدم تداخل و ارائه کلیه دروس
بدون در نظر گرفت معدل (حتی در صورت مشروطی) مجاز به اخذ کلیه دروس خود هستند .لک در
صورت تداخل یا عدم ارائه درس باید با توجه به معدل نیمسال قبل خود انتخاب واحد کنند.
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