حذف اضطراری نیمسال دوم 1400-1401
قابل توجه دانشجویان محترم
بر اساس تبصره  3ماده  17جهت حذف حداکثر تک درس نظری با رعایت باقی ماندن حداقل  12واحد انتخابی (مقاطع
کاردانی و کارشناسی ) ،حذف تک درس نظری با باقی ماندن حداقل 8واحد انتخابی(مقطع ارشد) مطابق برنامه ذیل
اقدام گردد.
زمانبندی حذف اضطراری

توضیحات

تاریخ

مقاطع کارشناسی ارشد،کارشناسی وکاردانی(ورودیهای ماقبل مهر)1400

1401/02/17الی1401/02/23

مقطع کارشناسی ارشد(ورودیهای مهروبهمن ) 1400

1401/03/21الی 1401/03/26

دانشجویان محترم فرم مربوطه را تکمیل و به کارشناس مربوطه ارسال (واتساپ )از ایشان تایید و عدم تایید درخواست را پیگیر باشید.

کارشناس مسول فنی مهندسی وعلوم انسانی 09192870657:
کارشناس تحصیالت تکمیلی رشته های(حسابداری کلیه گرایشها-روانشناسی عمومی ،تربیتی ومشاوره )09194359523:

کارشناس تحصیالت تکمیلی رشته های (مدیریت کلیه گرایشها –حقوق)09302820062:
کلیهی دانشجویان موظفند فرم مخصوص درخواست حذف اضطراری را تکمیل و جهت تحویل به کارشناس مربوطه مراجعه نمایند.

( )www.takestanun.comقسمت معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

فرمها

فرم حذف اضطراری

شرایط و ضوابط الزم و ضروری جهت حذف نهایی درس:
.1
.2
.3
.4
.5

فقط یکی از دروس نظری با تایید گروه آموزشی
غیبت دانشجویان در آن درس بیش از مجموع ساعات مصوب ارائه آن درس نباشد.
تعداد واحد باقیمانده در آن ترم دانشجویان بعد از اعالم حذف کمتر از  12نباشد.
درس مذکور نباید با درس دیگری هم نیاز و پیش نیاز شده باشد.
دانشجویان ترم اول شرایط حذف اضطراری ندارند.

.6

افرادی که به خاطر مشروطی و تکمیل سنوات با مجوز کمیسیون موارد خاص ادامه تحصیل میدهند مجاز به حذف اضطراری
نمیباشند.

 .7دانشجویانی که در ترم قبل مشروط بوده و با توجه به دارا بودن شرایط فارغ التحصیلی کلیه واحدهای درسی خود را
تا سقف  24واحد اخذ نموده اند ،به هیچ وجه حائز شرایط نبوده و مجاز به حذف نهایی نمیباشند.
 .8دانشجویان مهمان از ،در این ترم بدون مجوز دانشگاه مبداء خود حق هیچ گونه حذف نهایی ندارند.و فقط در صورت
داشتن مجوز کتبی و با ارائه آن به اداره آموزش در مدت زمان اعالم شده فوق در صورت تایید با رعایت سایر مقررات
مذکور مجاز به حذف نهایی میباشند.در غیر اینصورت مسئولیت و عواقب ناشی از آن بر عهده دانشجو میباشد.
دانشجوی عزیز :قبل از هرگونه اقدامی در رابطه با حذف درس با استاد و مدیرگروه مربوطه مشورت نمائید.

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر
بنا به آئین نامه تسهیالت آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشجویان شاهد و ایثارگر مجاز به حذف  2درس نظری میباشند.

حوزه معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی

