
 حذف اضطراریدرخواست  ثبت مراحل راهنمای
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 حذف اضطراری

 

 ررج نام کاربری و رمز عبور  -2

  چنانچه تهاکنون نبهبت بهه اوهذ . کاربری و رمز عبور مربوط به سامانه یکپارچه استشما همان نام نام کاربری و رمز عبور

 مراجعه نمایید. "کاربر جدید هبتید"ثبت نام مربوط به  ءشناسه اقدام ننموره باشید الزم است تا به گزینه

 بها یکهی از شهماره  رر حالتیکه بیش از یک شماره رانشجوی فعال برای رانشهجو وجهور راشهته باشهدر کهاربر  هر از ورور

های ریگر نیز رسترسی راشته باشد. برای این منظور کافیبت رانشهجو رانشجویی ها می تواند به اطالعات شمارهرانشجویی

 نقش تخصیص یافته و کلیک بر روی عبارت آب رنگر نقش وور را تغییر رهد.با مراجعه به 

https://ugrad.aut.ac.ir/
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 برای حذفررس مورر نظر  انتخاب -4

 

 

 

 

 

 



  بایبت رعایت گررر.می هاحدنصاب واحد رمجاز بوره و رر صورت حذف یک عنوان ررس تئوریحذف اضطراری فقط 

 .رانشجویان مدعی فارغ التحصیلی مجاز به اعمال حذف اضطراری نیبتند 

 نیاز ررس ریگری رر همین نیمبال باشهدر حهذف اضهطراری نیاز یا همررصورتیکه ررس مورر نظر جهت حذفر  یش

 ررس مقدور نخواهد بور.

 

 حذفرروواست  ثبت -5

انتخاب ررسر رر صورتیکه حذف ررس مجاز باشد؛ اطالعات ررس مورر رروواست مشخص شهده و بهرای ررج حهذف  ر از 

 را انتخاب نمایید.« تایید و ارسال»بایبت رکمه آن می

ت  یام ثبت موفقیهه و ر برای تاییدِ معاون آموزشی رانشکده شما ارسال گررید«تایید و ارسال»رروواست شما  ر از انتخاب رکمه 

 .رروواستر به شما نمایش راره وواهد شد

 



. شهما درس شما در پورتال آموزشی و بخش اخطارها حذف خواهد گردیدرر صورت تایید معاون محترم آموزشی رانشهکدهر 

ر رالیهل توانید از اعمال حذف اطمینان حاصل فرمایید. همچنهین رر صهورت عهدم تاییهد معهاون آموزشهیبا مراجعه به  ورتال می

توانیهد از سما ررج وواهد شد. شما با مراجعه به این قبمت مهی ءسامانه / سیبتم  یامِوواست شما رر بخش کارتابلمخالفت با رر

 وضعیت بررسی رروواست وور اطالع حاصل فرمایید.

 

 رروواست اعمال حذف اضطراری رر شرایط واص -6

مقدور نبوره ولی براساس شرایط وهاصر رانشهجو متقاضهی اعمهال براساس قوانین حذف چنانچه حذف اضطراری ررس مورر نظر 

مهدار  مهورر نیهاز رانشجو  «باشمرارای شرایط واص می» ءحذف باشدر این امکان وجور رارر که با انتخاب ررس و انتخاب گزینه

فوت ببتگان ررجه یهک و ...(   )بطور مثال: مدار  مربوط به بیماری رانشجو که به تایید مرکز بهداشت رانشگاه رسیده باشد ر برگه

امکهان ررج رروواسهت بهدون بارگهذاری را بارگذاری نموره و منتظر  اسخ مدیریت امور آموزشی و کمیبیون موارر وهاص بمانهد. 

هایی که مشمول شرایط واص نباشد )بطور مثال:  عدم حضور رانشجو رر جلبات ررسر عهدم نداشته و به رروواستمدار  وجور 

 متحان میان ترم و ....( ترتیب اثر راره نخواهد شد.موفقیت رر ا

 

 

 

 

 

 

 



 شهده را مشهاهده و اقهدامات انجهام وضعیت رروواسهت ارسهال شهده توانید رر هر مرحله از رروواست شما می

و رروواست مورر نظهر را انتخهاب  همراجعه نمور «فرایند ارجاع شده»کار کافیبت به کارتابل فرمایید. برای این

 . گررش مدر  رر حالت های مختلف امکان نمایش رارر.نماییدرا انتخاب  «گررش مدر » ءگزینهکرره و 

 


