تقَین آهَسشی ٍسهاًبٌذی اًتخاب ٍاحذ
ًیوسال اٍل سال تحصیلی 97-98
ضوي ضػایت هقزرات آهَسشی ،زاًشجَیاى ػعیع هیتایست هطاتق تطًاهِ ظهاىتٌسی ظیط ًسثت تِ اًتراب ٍاحس ٍ
حضَض زض کالسّای زضس ،تطای ًیوسال اٍل سال تحظیلی  97-98اقسام ًوایٌس.
الف) اًتخاب ٍ حذف ٍاحذ:
 -1اًتخاب ٍاحذ  :زاًشجَ هیتَاًس تطاتط ظهاىتٌسی اػالم شسُ اظ ططف ساظهاى هطکعی زاًشگاًُ ،سثت تِ
اًتراب ٍاحس تا حذاقل  ٍ 12حذاکثز ٍ 20احذ اقسام ًوایس.

سمان انتخاب واحذ :دوشنبه  97/06/19و سه شنبه  97/06/20مطابق با
جذول سمانبنذی سیز خواهذ بود
ضٍظ ٍ تاضید

زٍشٌثِ 97/06/19

سِ شٌثِ 97/06/20

ٍضٍزی
 8طثح الی 14

--------------

ٍضٍزی  ٍ 951قثل اظ آى

 14الی 20

--------------

ٍضٍزی  ٍ 952قثل اظ آى

 20الی  7طثح ضٍظ تؼس

--------------

ٍضٍزی 961

--------------

 8طثح الی 14

ٍضٍزی 962

--------------

 14الی 20

ٍضٍزی 962 ٍ 961

--------------

 20الی  7طثح ضٍظ تؼس

ٍضٍزی 952

تثظطُ :1زاًشجَیاى هؼسل  ٍ 17تاالتط هی تَاًٌس تا ٍ 24احذ اًتراب ٍاحس زاشتِ تاشٌس.
تثظطُ :2حساکثط ٍاحس اذص شسُ تطای داًشجَیاى هشزٍطی (هؼسل آذطیي ًیوسال ،کوتط اظ ٍ 14 )12احذ

ذَاّس تَز.
تثظطُ  :3داًشجَیاى تزم آخز هی تَاًٌس تسٍى ضػایت پیشٌیاظ ٍ ّوٌیاظ ،کوتز اس ٍ 12احذ ٍ بیشتز اس 20

ٍاحذ( تا سقف ٍ 24احذ )اذص ًوایٌس .الظم تِ شکط است زاًشجَیی تطم آذط هحسَب هیشَز کِ تا فطع
گصضاًسى کلیِ ٍاحسّای اًتراتی( تا احتساب زضسّای کاضآهَظی ٍ پطٍغُ) فاضؽالتحظیل شَز.
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تثظطُ  :4جْت پیشگیطی اظ هشکالت تؼسی ًظیط تساذل زضٍس ٍ اهتحاًات پیشٌْاز هیشَز زاًشجَیاى
هحتطم تطاتط چاضت پیشٌْازی اظ ططف گطٍُ ،تا ضػایت ارتباط درسّا ( پیشٌیاس) ًسثت تِ اًتراب ٍاحس
اقسام ًوایٌس؛ الظم تِ شکط است زض طَضتیکِ زاًشجَیی زضسی ضا اذص ٍ هَفق تِ کسة ًوطُ قثَلی ًشسُ یا
حصف اضططاضی کطزُ تاشس رعایت پیشٌیاس الشاهی ًیست.
تثظطُ  :5زاًشجَیاى دٍ ٍ سِ تزم هشزٍط ٍ ّوچٌیي زاًشجَیاًی کِ ٍاضز تزم  ٍ 6باالتز هیشًَس ،قثل اظ
اقسام تِ اًتراب ٍاحس ،تایستی جْت تؼییي ٍضعیت اداهِ تحصیل تِ کویسیَى هَاضز ذاص ٍاقغ زض اهَض
زاًشجَیاى هطاجؼِ ٍ هجَظّای الظم ضا اذص ًوایٌس.
 -2حذف ٍ اضافِ :زاًشجَ هیتَاًس پس اظ اًتراب ٍاحس ،اظ ضٍظ شٌبِ هَضخ  97/06/31لغایت پٌجشٌبِ هَضخ
ً ، 97/07/05سثت تِ حصف ٍ اضافِ زضٍس اًتراتی تِ تعذاد هحذٍد تا رعایت هقزرات شکط شسُ زض تٌس 1
اقسام ًوایس .الظم تِ شکط است تطًاهِ ظهاًثٌسی زقیق حصف ٍ اضافِ پس اظ اتالؽ اظ ططف ساظهاى هطکعی تِ
اطالع زاًشجَیاى ػعیع ذَاّس ضسیس.
 -3حذف اضطزاری  :زاًشجَ هی تَاًس تا ضػایت اضتثاط زضٍس( ّوٌیاس ٍ پیشٌیاس ) ٍ طثق تطًاهِ ظهاًثٌسی ظیط
ًسثت تِ حصف یک ػٌَاى زضس ًظزی اقسام ًوایس.

سمان حذف اضطزاری :اس شنبه  97/09/03لغایت چهار شنبه 97/10/05
ب) شزٍع ٍ خاتوِ کالسّا:
تطگعاضی کالسّا اظ ضٍظ شٌبِ  97/06/24تا ضٍظ چْارشٌبِ  97/10/12ذَاّس تَز.
ج) بزگشاری اهتحاًات پایاى تزم:
اهتحاًات ػولی اظ ضٍظ شٌبِ  97/10/08تا ضٍظ پٌح شٌبِ  ٍ 97/10/13اهتحاًات ًظطی اظ ضٍظ شٌبِ  97/10/15تا
ضٍظ پٌجشٌبِ  97/10/27تطگعاض ذَاّس شس.
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تذکز ات مهم :
 -1تا تَجِ تِ هتوطکع تَزى سیستن آهَظشی ٍ احتوال تغییط زض تطًاهِّای ظهاىتٌسی اػالم شسُ،
زاًشجَیاى هی تایست تِ طَض هکطض تِ سایت هطکع ٍ کاًال اطالع ضساًی سطٍش تِ آزضس
 @samentcهطاجؼِ ٍ اطالػیِّا ضا هطالؼِ ًوایٌس.
 -2تا تَجِ تِ ػسم اهکاى اًتراب ٍاحس زضذاضج اظ ظهاى ّای هشرض شسُ ،ضػایت تطًاهِ ظهاىتٌسی
اًتراب ٍاحس اظ ططف زاًشجَیاى العاهی است.
 -3زاًشجَیاًی کِ تِ ّط زلیلیً ،ظیط ًذاشتي هعافیت تحصیلی اس ًظام ٍظیفِ ،اتوام سٌَات تحصیلی،
هشزٍطی بیش اس دٍ تزم زاضای هشکل آهَظشی تاشٌس  ،تا ضفغ هشکل ،اهکاى اًتراب ٍاحس
ًرَاٌّس زاشت.
 -4پس اس اتوام سهاى حذف ٍ اضافِ داًشجَ هیبایست یک ًسخِ اس بزًاهِ ّفتگی ٍ ریشًوزات خَد را پزیٌت ٍ
پس اس اهضاء ،بِ هذیز گزٍُ هزبَطِ تحَیل ًوایذ.

 -5ػَاقة ًاشی اظ ػسم ضػایت هقطضات ٍ هَاضز شکط شسُ زض ایي اطالػیِ ،تِ ػْسُ شرض زاًشجَ
ذَاّس تَز ٍ ازاضُ آهَظش پاسرگَ ًرَاّس تَز.
 زاًشجَیاًی کِ فاقس هشکل آهَظشی ّستٌس ٍ زض ظهاى اًتراب ٍاحس زچاض هشکل هی شًَس هی تَاًٌس
زض ظهاى ازاضی تا شواضُ تلفي  (051 -35242064هطکع فٌآٍضی آهَظشکسُ ) تواس حاطل ًوایٌس.

ازاضُ آهَظش
97/06/13
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