
  
  (روزانه و شبانه كارشناسي) قابل توجه كليه دانشجويان عزيز

گردد. اميد است دانشجويان عزيز برابر اطالع كليه دانشجويان دانشگاه اعالم ميجهت  4001-10سال تحصيلي  اولتقويم دانشگاهي نيمسال بدينوسيله 
  هاي مربوطه نسبت به امور ثبت نام و حذف و اضافه طبق مقررات آموزشي اقدام نمايند . گروهزمان بندي اعالم شده از سوي 

  

  به ترتيب گروه هاي آموزشي جدول زير: به صورت اينترنتي ها گروهانتخاب واحد كليه 
  بازه زماني  گروه آموزشي  ورودي دانشجويان  حذف و اضافهتاريخ   تاريخ انتخاب واحد

  11/07/1400 يكشنبه  29/06/1400 دوشنبه
  961دانشجويان ماقبل و ) 961( 1396مهر 

تمامي گروه هاي آموزشي مهندسي 
عمران، صنايع، معماري، نفت، علوم 

  مهندسي و علوم كامپيوتر

10-8  
  11-13  )962( 1396 بهمن

  12/07/1400 دوشنبه  30/06/1400 سه شنبه
  8-10  )971( 1397 مهر
  11-13  )981( 1398 مهر

  8-10  )991( 1399 مهر  13/07/1400 سه شنبه  31/06/1400 چهارشنبه
  11-13  و دانشجويان تأخيري كليه ورودي ها

  .مي پذيردتوسط دانشگاه انجام  1400انتخاب واحد دانشجويان جديدالورود  باشد.روه هاي آموزشي براي تمامي دانشجويان به صورت اينترنتي ميگ* انتخاب واحد كليه 
  هده خود دانشجو مي باشد و اداره آموزشعدم رعايت پيشنيازي و همنيازي به ع در غير اينصورت، تمامي عواقب تمامي دانشجويان ملزم به رعايت پيشنيازي و همنيازي مي باشند *

  دانشجو را حذف نمايد. رعايت نشده تواند به محض اطالع از موضوع، تمامي واحدهاي آموزشيمي 
  مگر در صورت ابالغ و اعالم برگزاري حضوري  (كليه كالسها به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه آموزش مجازي دانشگاه برگزار خواهند گرديد 03/07/1400 شنبهشروع كالس ها:   

  )كالسها از سوي ستاد ملي كرونا و وزارتين
  ) به صورت غيرحضوري و از طريق سامانه آموزشي گلستان( 01/10/1400 چهارشنبهلغايت  01/08/1400: شنبه (حذف تكدرس)يرحذف اضطرا  
  10/11/1400 يكشنبهپايان امتحانات :      25/10/1400شروع امتحانات : شنبه        22/10/1400شنبه چهارپايان كالسها :   

مي باشد و به  13/11/1400شنبه چهار دانـشـگـاه حـداكـثـر تا مـورخبه انضمام مدارك مستدل به آموزش  16/3 زمان تحويل درخواست هاي بررسي غيبت -1تبصره  
 . هاي رسيده پس از مهلت ياد شده هيچ ترتيب اثري داده نخواهد شد  درخواست 

احتمـالي در برنامـه هفتگـي و ايجـاد      كليه دانشجويان موظف به كنترل برنامه هفتگي و ليست واحدهاي انتخابي در زمان حذف و اضافه مي باشند تا در صـورت تغييـرات   -2تبصره  
افه و تبعات ناشي از آن بعهـده دانشـجو   تداخل برنامه هفتگي و امتحان ، در حذف و اضافه نسبت به اصالح واحدهاي انتخابي اقدام نمايند . مسئوليت عدم مراجعه در زمان حذف و اض

  و كاهش واحد ها و ... را نخواهد داشت.بوده و امور آموزشي هيچگونه مسئوليتي در قبال حذف و ايجاد تداخل 
موظف به حذف درس مذكور و ثبت نـام   ،گرددحذف مي نفر) 20( بعلت به حد نصاب نرسيدن دروس آنها كليه دانشجوياني كه بر اساس اعالم گروههاي آموزشي مربوطه ، -3تبصره  

عدم اقدام توسط گروه در جهت ثبت دروس جديد ، بعهده دانشجو و گروه مربوطه بوده و اداره آموزش هـيچ   در درس ديگر مي باشند. مسئوليت عدم ارائه درخواست در زمان مقرر و يا
  حتي براي دانشجويان فارغ التحصيل). (گونه مسئوليتي در اين زمينه نخواهد داشت

 وجود ندارد) و حذف و اضافه اصالحات انتخاب واحدانتخاب واحدي صورت نمي پذيرد. ( بعد از مهلت مقرر حذف و اضافه هيچگونه حذف و يا  -4تبصره  
و اين درس پيش نياز درس ديگـر مـي باشـد مـي تواننـد ايـن دو درس را بصـورت         (نمره قبولي در درس كسب نكرده اند) انددانشجوياني كه درسي را كسر واحد گرديده -5تبصره  

كـه داراي   دانشـجوياني  پيش نياز كسر واحد شـده اخـذ نمايـد.   ، دانشجو مي تواند كليه دروس را هم نياز با درس  همنياز اخذ نمايند. چنانچه يك درس پيش نياز چند درس نيز باشد
  .كميته انضباطي هستند مشمول استفاده از اين بند نمي باشند 25/0و نمره   16/3، حذف موجه و غير موجه)، محروميت از امتحانغيبت امتحاني (

 نكات زير را در زمان انتخاب واحد مورد توجه قرار داده و رعايت نمايند :  و فارغ التحصيل دانشجويان ترم آخر -6تبصره  
  .ندنماي اخذواحد  24 تامي توانند به شرط اتمام كليه دروس دوره  واحد آنها براي اتمام دوره باقيمانده باشد.) 24(دانشجوياني كه فقط الف: كليه دانشجويان ترم آخر

) مي توانند از تداخل برنامه هفتگي يك درس با يك يا چند درس (به شـرط  9آخر ضمن معاف بودن از رعايت مقررات پيش نيازي و هم نيازي (تبصره واحده ماده  ب : دانشجويان ترم
(به شرط عدم ارائه  مهمان در ساير دانشگاه هادروس به صورت  اخذموافقت استاد درس اصلي) از تداخل يك امتحان با يك امتحان (با مسئوليت شخص دانشجو و بدون وقت اضافه) و 

  استفاده نمايند. به صورت همزمان درس توسط دانشكده در آن نيمسال)
براي فراغت از تحصيل مي باشد. در هر حال چنانچـه درسـي (حتـي يـك درس يـك واحـدي) نيـز        درسي باقيمانده  ج : استفاده از تسهيالت بند ب مشروط به انتخاب كليه واحدهاي

  . طبق مقررات برخورد خواهد گرديدانتخاب نشود امكان استفاده از تسهيالت بند ب مقدور نبوده و در صورت استفاده مسلماً
  كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ) هاي دورهآيين نامه آموزشي (  21ماده  * 

-شود و تصـميم محسوب مي از تحصيل انصرافدر موعد مقرر (اعالم شده توسط دانشگاه)  اجازه از دانشگاهنام دانشجو (انتخاب واحد) در هر نيمسال تحصيلي (بدون كسب عدم ثبت

  باشد.مي دانشگاه تحصيل وي بر عهده شوراي آموزشيگيري در مورد بازگشت به
  16/3حضور دانشجو در تمام جلسات درس الزامي است. اگر دانشجو در درسي بـيش از  كارداني و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ) هاي دوره آيين نامه آموزشي ( 17ماده  * 

، درس 1396-97، از نيمسال دوم 13/3/1397طبق گزارش استاد درس مربوطه به اداره آموزش دانشگاه و بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه مورخ ، جلسات غيبت داشته باشد
  ياست دانشكده فني و مهندسير                    مذكور حذف مي گردد.


