
 
 اداره کل امور آموزشی

 

   حذف اضطراری عنوان خدمت:

حذف يک درس تئوری در هر نیمسال، مطابق با زمان تعیین شده در تقويم آموزشی دانشگاه )هفته پانزدهم(  شرح خدمت:

 شود.بالمانع است. در اين صورت درس به صورت حذف اضطراری در پورتال آموزشی و کارنامه دانشجو ثبت می

 ات مورد نیاز: مستند

 تکمیل فرم درخواست -1

 قوانین و مقررات: 

واحد دانشجويان شاهد و  10واحد دانشجويان عادی و  12حد نصاب تعداد واحدها در صورت حذف رعايت گردد. ) -1

 ايثارگر(

 باشدالتحصیلی مجاز به حذف اضطراری نمیدانشجوی مدّعی فارغ -2

 باشند.یدانشجويان مجاز به حذف اضطراری درس عملی نم  -3

 نیاز درس ديگری در همان نیمسال باشد، دانشجو نیاز يا همدر صورتیکه درس مورد نظر جهت حذف، پیش -4

 باشد.مجاز به حذف آن درس نمی            

 تواند با رعايت قوانین و مقررات مربوطه درس حذف نمايد.دانشجوی ترم اول نیز می -5

 ينه درس حذف شده عودت داده نخواهد شد.در صورتیکه دانشجو شهريه پرداز باشد، هز -6

 دانشجو بايد با مراجعه به پورتال آموزشی از حذف اضطراری درس خود اطمینان حاصل نمايد. -7

 : مسئول اصلی ارائه خدمات

 تلفن مراجعهمسئول  عهمحل مراج

 64542719 خانم قرائی کامپیوترمهندسی  دانشکده

 عمرانمهندسی دانشکده 
 خانم اسدالهی

 انم ارسالنی فرخ
64543075 

 64545326 خانم رستاد و سیستمهای مديريت  صنايعمهندسی دانشکده 

 برق مهندسی دانشکده
 خانم مشهدی

 خانم بیگلری
64543305 



 64542447 خانم فراهانی پلیمرمهندسی دانشکده 

 دريامهندسی دانشکده 
 خانم صفری)تهران(

 خانم سالمتی)بندرعباس(
64543505 

 64542615 خانم سپهر نساجیمهندسی دانشکده 

 مکانیکمهندسی دانشکده 
 خانم اصنافی

 آقای حسینی
64543403 

 و متالورژی معدن مهندسی دانشکده
 خانم آقابراری

 خانم فقیهی
64542924 

 64543221 خانم باقری هوافضامهندسی دانشکده 

 64545212 آقای موسايی و مهندسی انرزی دانشکده فیزيک

 و علوم کامپیوتر دانشکده رياضی
 خانم رمضانی

 خانم قلی نژآد

64542528 

64542829 

 64543178 خانم میرهاشمی شیمیمهندسی دانشکده 

 64545148 خانم بهرام نژاد نفتمهندسی دانشکده 

 64542383 خانم آدينی پزشکی مهندسی دانشکده

 64542815 صابریخانم  امور آموزشیاداره کل 

 64542816 خانم صداقت امور آموزشی اداره کل

 : مراحل گردش کار

 ,فرم حذف اضطراری را تهیهه نمهوده و آن  دانشجو می بايست يک هفته قبل از زمان مقرر در تقويم آموزشی هر نیمسال

 .را بصورت کامل تکمیل نمايد

 در زمهان تعیهین ا اخذ نمهوده و پس از تکمیل فرم ,دانشجو موظف است تايید استاد مشاور و معاون آموزشی دانشکده ر

 تحويل نمايد.در پورتال آموزشی به آموزش دانشکده خود درس اضطراری حذف برگه را جهت شده 

 

 


