قاتل تَجِ کلیِ داًشجَیاى عشیش
تذیىًسیلٍ تقَین داًشگاّی ًیوسال دٍم سال تحصیلی  93-94جُت اطالع کلیٍ داوشجًیان داوشگاٌ اعالم می گزدد .امیذ است داوشجًیان عشیش تزاتز سمان تىذی اعالم شذٌ اس سًی گزيٌ
َای مزتًطٍ وسثت تٍ امًر ثثت وام ي حذف ي اضافٍ طثق مقزرات آمًسشی اقذام ومایىذ .
اوتخاب ياحذ کلیٍ گزيٌ َا تٍ صًرت ایىتزوتی :دٍشٌثِ  93/11/13لغایت پٌجشٌثِ  93/11/16تٍ تزتیة گزيٌ َای آمًسشی جذيل سیز:

تاریخ اًتخاب ٍاحذ
دٍشٌثِ 93/11/13
سِشٌثِ 93/11/14
چْارشٌثِ 93/11/15

ٍرٍدی داًشجَیاى

گزٍُ آهَسشی

تْوي )90-2( 1390

تواهی گزٍُ ّا

هْز )91-1( 1391

(گزٍُ هٌْذسی عوزاى ،صٌایع ،هعواری ٍ ًفت)

هْز )92-1( 1392

تواهی گزٍُ ّا

تْوي )92-2( 1392

(گزٍُ هٌْذسی عوزاى ،صٌایع ،هعواری ٍ ًفت)

هْز )93-1( 1393

پٌجشٌثِ 93/11/16

ساعت اًتخاب ٍاحذ

تواهی گزٍُ ّا
(گزٍُ هٌْذسی عوزاى ،صٌایع ،هعواری ٍ ًفت)

کلیِ ٍرٍدی ّا ،داًشجَیاى تأخیزی ٍ

تواهی گزٍُ ّا

داًشجَیاى هْواى

(گزٍُ هٌْذسی عوزاى ،صٌایع ،هعواری ٍ ًفت)

7-23
7-23
7-23
7-23

* اًتخاب ٍاحذ کلیِ گرٍُ ّای آهَسشی تزای تواهی داًشجَیاى تِ صَرت ایٌتزًتی هی تاشذ.
*اس اتتذای ًیوسال قثل ،آئیي ًاهِ جذیذ آهَسشی دٍرُ ّای کارداًی ،کارشٌاسی ٍسارت علَم ،تحقیقات ٍ في آٍری تِ شوارُ  21/153334در داًشگاُ اجزا گزدیذُ است.
*تواهی داًشجَیاى هلشم تِ رعایت پیشٌیاسی ٍ ّوٌیاسی هی تاشٌذ در غیز ایٌصَرت ،تواهی عَاقة عذم رعایت پیشٌیاسی ٍ ّوٌیاسی تِ عّذُ خَد داًشجَ هی تاشذ ٍ ادارُ
آهَسش هی تَاًذ تِ هحض اطالع اس هَضَع ،تواهی ٍاحذّای آهَسشی رعایت ًشذُ داًشجَ را حذف ًوایذ .
شزٍع کالس ّا :شٌثِ 93/11/18
حذف ٍ اضافِ :دٍشٌثِ  93/11/27لغایت پٌج شٌثِ ّ( 93/11/30واًٌذ سهاًثٌذی اًتخاب ٍاحذ تِ صَرت ایٌتزًتی )
حذف اضطزاری(حذف تکذرس) :شٌثِ  94/1/15لغایت چْارشٌثِ ّ( 94/2/30وِ رٍسُ اس ساعت  10-12در ادارُ آهَسش داًشگاُ)
پایاى کالسْا  :پٌجشٌثِ 94/3/21

شزٍع اهتحاًات  :شٌثِ 94/3/23

پایاى اهتحاًات  :پٌج شٌثِ 94/4/4

سهاى تحَیل درخَاست ّای تزرسی غیثت تِ ّوزاُ هذارک  :شٌثِ  94/3/23لغایت پٌج شٌثِ 94/4/11

تجصزُ 1ـ ثِ درخَاست ّبی رسیذُ جْت حذف اضطزاری (تکذرس) پس اس اًمضبی هْلت تعییي ضذُ تزتیت اثز دادُ ًخَاّذ ضذ.
تجصزُ 2ـ سهبى تحَیل درخَاست ّبی ثزرسی غیجت  ٍ 3/16اهتحبى ثِ اًضوبم هذارن هستذل ثِ آهَسش داًـطـگـبُ حـذاکـثـز تب هـَرخ پىجشىثٍ  94/4/11هی ثبضذ ٍ ثِ

درخَاست ّبی رسیذُ پس اس هْلت یبد ضذُ ّیچ تزتیت اثزی دادُ ًخَاّذ ضذ.
تجصزُ 3ـ کلیِ داًطجَیبى ثبیذ در سهبًْبی همزر ثجت ًبم ًسجت ثِ اًتخبة ٍاحذ الذام ًوبیٌذ  .در صَرت عذم اًتخبة ٍاحذ در سهبى همزر ( ثجت ًبم ) در سهبى حذف ٍ اضبفِ هجبس ثِ
اًتخبة ثیص اس ٍ 12احذ ًوی ثبضٌذ در صَرت عذم رعبیت هَرد فَق هطبثك ثب همزرات آهَسضی الذام خَاّذ ضذ .
تجصزُ 4ـ کلیِ داًطجَیبى هَظف ثِ کٌتزل ثزًبهِ ّفتگی ٍ لیست ٍاحذّبی اًتخبثی در سهبى حذف ٍ اضبفِ هی ثبضٌذ تب در صَرت تغییزات احتوبلی در ثزًبهِ ّفتگی ٍ ایجبد تذاخل
ثزًبهِ ّفتگی ٍ اهتحبى  ،در حذف ٍ اضبفِ ًسجت ثِ اصالح ٍاحذّبی اًتخبثی الذام ًوبیٌذ  .هسئَلیت عذم هزاجعِ در سهبى حذف ٍ اضبفِ ٍ تجعبت ًبضی اس آى ثعْذُ داًطجَ ثَدُ ٍ
اهَر آهَسضی ّیچگًَِ هسئَلیتی در لجبل حذف ٍ ایجبد تذاخل ٍ کبّص ٍاحذ ّب ٍ  ...را ًخَاّذ داضت .
تجصزُ  -5کلیِ داًطجَیبًی کِ ثز اسبس اعالم گزٍّْبی آهَسضی هزثَطِ  ،درٍس آًْب ثعلت ثِ حذ ًصبة ًزسیذى حذف هیگزدد ،هَظف ثِ حذف درس هذکَر ٍ ثجت ًبم در درس
دیگز هی ثبضٌذ .هسئَلیت عذم ارائِ درخَاست در سهبى همزر ٍ یب عذم الذام تَسط گزٍُ در جْت ثجت درٍس جذیذ  ،ثعْذُ داًطجَ ٍ گزٍُ هزثَطِ ثَدُ ٍ ادارُ آهَسش ّیچ گًَِ
هسئَلیتی در ایي سهیٌِ ًخَاّذ داضت( .حتی ثزای داًطجَیبى فبرغ التحصیل)
تجصزُ  -6ثعذ اس هْلت همزر حذف ٍ اضبفِ ّیچگًَِ حذف ٍ یب اًتخبة ٍاحذی صَرت ًوی پذیزد( .اصالحبت اًتخبة ٍاحذ ٍ حذف ٍ اضبفِ ٍجَد ًذارد)
* مادٌ  23آییه وامٍ آمًسشی ( ديرٌَای کارداوی ي کارشىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ )
عذم ثجتًبم داًطجَ (اًتخبة ٍاحذ) در ّز ًیوسبل تحصیلی (ثذٍى کست اجبسُ اس داًطگبُ) اًصزاف اس تحصیل هحسَة هیضَد ٍ تصوینگیزی در هَرد ثبسگطت ثِتحصیل ٍی ثز عْذُ
ضَرای آهَسضی داًطگبُ هیثبضذ.
* مادٌ  15آییه وامٍ آمًسشی ( ديرٌَای کارداوی ي کارشىاسی پیًستٍ ي واپیًستٍ )
حضَر داًطجَ در توبم جلسبت درس الشاهی است  .اگز داًطجَ در درسی ثیص اس  3/16جلسبت ٍ یب در جلسِ اهتحبى پبیبى ًیوسبل غیجت داضتِ ثبضذ ،ثب تطخیص ضَرای آهَسضی
داًطگبُ ،آى درس حذف هیگزدد.
هذیزیت آهَسش داًشگاُ

