
 به نام خدا

 ۹۷اطالعیه حذف اضطراری دروس در ترم تابستان 

ستان را ندا جااز آن صیل در ترم تاب شجویان به دالیل مختلف امکان ادامه تح ضور در جل شتهکه برخی از دان سه و یا موفق به ح

صفر در آن درس خواهد کهشوند نمیامتحان پایان ترم  سته از  لذا ،بود به منزله درج نمره  ساعدت با این د ستای م در را

شهی شگاه تربیت دبیر  شجویان، دان ست تا دان ددان ضی، رجایی امکانی را فراهم نموده ا رد امکان حذف درس موشجویان متقا

 نظر را قبل از شروع امتحانات داشته باشند.

 باشد:توجه به موارد زیر در این خصوص ضروری می

نامه دانشگاه مبدأ اقدام به ثبت نام در ترم تابستان این دانشگاه ها با ارائه معرفیدانشجویان مهمان از سایر دانشگاه -1

اند. در صورتی که حذف دروس مشکالتی را برای فرد متقاضی در دانشگاه مبدأ در پی داشته باشد مسئولیت نموده

شجو خواهد بود زیرا در کارنامه  ضطراری درج آن به عهده دان شگاه مبدأ به جای نمره، کلمه حذف ا سالی به دان ار

 خواهد شد.  لذا خواهشمند است قبل از اقدام به حذف، هماهنگی های الزم را با دانشگاه خود به عمل آورید. 

 اشت.درا خواهد  یک درسبیش از امکان حذف متقاضی  -2

شجو  -3 شته و دان صا اقدام به حذف درس مورد نظر فرآیند حذف نیاز به تایید هیچ مرجعی ندا ت . لذا دقمی نمایدشخ

 الزم در این خصوص مزید امتنان است.

 امکان اخذ مجدد درس و یا اخذ درس جدید به هیچ عنوان وجود ندارد. ،بعد از حذف -4

 دانشگاه( وجود ندارد.متعهد خدمت دبیری علمی )مخصوص دانشجویان امکان حذف دروس صالحیت م -5

شهریه  -6 ساب کامل  سویه ح صورت ت شههیه دروس حرف شرشههابر    رو  امکان پذیر خواهد بود.فرآیند حذف در 

 عووترنیست.

که درس دانشجو به دلیل به حد نصاب نرسیدن گروه درسی حذف شده باشد، شهریه مربوطه بعد از پایان  صورتی رد -7

 عودت داده می شود.ترم تابستان 

 ی باشد.م 26/05/13۹۷ جمعهلغایت  20/05/13۹۷بازه زمانی حذف اضطراری از شنبه  -8

 حذف اضطراریمراحل 

 ورود به منوی ثبت نام / حذف اضطراری / حذف اضطراری -1

 و تغییر وضعیت درخواست به حذف و کلیک روی عبارت اعمال تغییرات 3۹63مشاهده دروس مربوط به ترم  -2

 ( مشاهده می گردد. حذف اضطراری) (اعالم نشده)در انتها در ستون وضع نمره به جای  -3

 


