
 

 )روزانه و شبانه کارشناسی( قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز
 

گردد. امید است دانشجویان عزیز اطالع کلیه دانشجویان دانشگاه اعالم میجهت  9931-00سال تحصیلی  دومتقویم دانشگاهی نیمسال بدینوسیله 

 های مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند . گروهبرابر زمان بندی اعالم شده از سوی 

 به ترتیب گروه های آموزشی جدول زیر: به صورت اینترنتی ها گروهانتخاب واحد کلیه 

 ساعت  گروه آموزشی ورودی دانشجویان تاریخ حذف و اضافه تاریخ انتخاب واحد

 0/30/99شنبه  00/33/99 دوشنبه

 963دانشجویان ماقبل و  (963) 3196مهر 

مامی گروه های آموزشی مهندسی عمران، صنایع، ت

 معماری، نفت، علوم مهندسی و علوم کامپیوتر

30-8 

 33-31 (960) 3196بهمن 

 31-36 (973) 3197 مهر

 1/30/99 شنبهیک 03/33/99 سه شنبه

 8-30 (983) 3198مهر 

 33-31 (993) 3199مهر 

 31-36 کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری

  باشد.روه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی میگ* انتخاب واحد کلیه 

تواند به هده خود دانشجو می باشد و اداره آموزش میعدم 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 محض اطالع از موضوع، تمامی واحدهای آموزشی

 )کلیه کالسها به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزش مجازی دانشگاه برگزار خواهند گردید.( 02/33/3199شنبه شروع کالس ها: 

 (و از طریق سامانه آموزشی گلستان به صورت غیرحضوری) 02/01/3100 چهارشنبهلغایت  31/03/3100: شنبه )حذف تکدرس(یرحذف اضطرا

 31/01/3100 شنبهیکپایان امتحانات :    09/01/3100 شنبهشروع امتحانات :     06/01/3100شنبه چهارپایان کالسها : 

می باشد و به  11/40/1044شنبه چهار مدارک مستدل به آموزش دانـشـگـاه حـداکـثـر تا مـورخو امتحان به انضمام  61/3 زمان تحویل درخواست های بررسی غیبت -1تبصره 

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

رنامـه هفتگـی و ایجـاد    کلیه دانشجویان موظف به کنترل برنامه هفتگی و لیست واحدهای انتخابی در زمان حذف و اضافه می باشند تا در صـور  تیییـرا  احتمـالی در ب    -2تبصره 

و تبعا  ناشی از آن بعهـده دانشـجو   ل برنامه هفتگی و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصالح واحدهای انتخابی اقدام نمایند . مسئولیت عدم مراجعه در زمان حذف و اضافه تداخ

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

موظف به حذف درس مذکور و ثبت نـام   ،گرددحذف می نفر( 02) بعلت به حد نصاب نرسیدن دروس آنها کلیه دانشجویانی که بر اساس اعالم گروههای آموزشی مربوطه ، -3تبصره 

دید ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هـیچ  در درس دیگر می باشند. مسئولیت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و یا عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس ج

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

 وجود ندارد( و حذف و اضافه اصالحا  انتخاب واحدانتخاب واحدی صور  نمی پذیرد. ) بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هیچگونه حذف و یا  -0تبصره 

و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصور  همنیاز  )نمره قبولی در درس کسب نکرده اند( انددانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیده -5تبصره 

کـه دارای غیبـت    دانشـجویانی  پیش نیاز کسر واحد شـده اخـذ نمایـد.   نیاز با درس  اخذ نمایند. چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد ، دانشجو می تواند کلیه دروس را هم

 .کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند 02/2و نمره   61/3، حذف موجه و غیر موجه(، محرومیت از امتحانامتحانی )

 زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعایت نمایند :نکا  زیر را در   دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل -1تبصره 

 .ندنمای اخذواحد  02 تامی توانند به شرط اتمام کلیه دروس دوره  واحد آنها برای اتمام دوره باقیمانده باشد.( 02)دانشجویانی که فقط الف: کلیه دانشجویان ترم آخر

( می توانند از تداخل برنامه هفتگی یـک درس بـا یـک یـا چنـد      9ا  پیش نیازی و هم نیازی )تبصره واحده ماده ب : دانشجویان ترم آخر ضمن معاف بودن از رعایت مقرر

دروس بـه صـور  مهمـان در سـایر      اخذدرس )به شرط موافقت استاد درس اصلی( از تداخل یک امتحان با یک امتحان )با مسئولیت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه( و 

 استفاده نمایند. به صور  همزمان عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمسال( )به شرط دانشگاه ها

برای فراغت از تحصیل می باشـد. در هـر حـال چنانچـه درسـی )حتـی یـک درس یـک         درسی باقیمانده  ج : استفاده از تسهیال  بند ب مشروط به انتخاب کلیه واحدهای

 .طبق مقررا  برخورد خواهد گردید تسهیال  بند ب مقدور نبوده و در صور  استفاده مسلماًواحدی( نیز انتخاب نشود امکان استفاده از 

 کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ( های دورهآیین نامه آموزشی )  21ماده  *
-شود و تصـمیم محسوب می از تحصیل انصرافدر موعد مقرر )اعالم شده توسط دانشگاه(  نام دانشجو )انتخاب واحد( در هر نیمسال تحصیلی )بدون کسب اجازه از دانشگاهعدم ثبت

 باشد.می دانشگاه تحصیل وی بر عهده شورای آموزشیگیری در مورد بازگشت به
  61/3حضور دانشجو در تمام جلسا  درس الزامی است. اگر دانشـجو در درسـی بـیش از    کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته ( های دوره آیین نامه آموزشی ) 11ماده  *

، درس 6391-91، از نیمسـال دوم  63/3/6391طبق گزارش استاد درس مربوطه به اداره آموزش دانشگاه و بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه مورخ ، جلسا  غیبت داشته باشد

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی           مذکور حذف می گردد.


