نکات مهم ایام حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی :89-89
قابل توجه دانشجویان تمامی مقاطع
 دانشجویان در تمامی مقاطع (کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری) در
ایام حذف و اضافه میتوانند حداکثر دو درس را حذف کنند و تا سقف
مجاز انتخاب واحد ،درس اضافه نمایند.
 حذف و اضافه دانشجویان ورودی  89و ماقبل ،بدون رعایت پیشنیاز
خواهد بود.
 حذف و اضافه دانشجویان ورودی  89 ،89و مهر  89با رعایت پیشنیاز،
خواهد بود؛ البته با در نظر گرفتن دو تبصره زیر:
صفحه  1از 5



تبصره  :1فقط و فقط در روز اول حذف و اضافه (یعنی

 ،)1089/11/03سیستم سما طوری تنظیم خواهد شد که دروس
افتاده به عنوان درس گذرانده منظور گردد .بنابراین ،دانشجویانی که
در یک درس مانند درسِ  Aافتادهاند و این درسِ  ،Aپیشنیاز چند
درس دیگرمانند دروسِ  C ،Bو  ...میباشد؛ فقط و فقط در روز
 89/11/03میتوانند دروسِ  C ،Bو  ...را بردارند .بدیهی است در این
روز ،دانشجو دیگر نمیتواند خود درسِ  Aرا انتخاب کند؛ چون در
این روز ( ،)89/11/03سیستم درسِ  Aرا گذرانده منظور کرده است.

صفحه  2از 5



تبصره  :2در روز دوم حذف و اضافه (یعنی  ،)89/12/1سیستم به

حالت اصلی خود بازخواهد گشت؛ یعنی دروس افتاده دیگر به عنوان
گذرانده ،محسوب نخواهد شد .بنابراین ،دانشجویانی که در یک
س  ،Aپیشنیاز چند درس
س  Aافتادهاند و این در ِ
درس مانند در ِ
دیگر مانند دروسِ  C ،Bو  ...میباشد؛ فقط و فقط در روز 89/12/1
س  Aرا بردارند .بدیهی است در این روز ،دانشجو
میتوانند خودِ در ِ
س  C ،Bو  ...را انتخاب کند؛ چون در این روز
دیگر نمیتواند درو ِ
( ،)89/12/1سیستم درسِ  Aرا (که پیشنیاز دروس  C ،Bو  ...است)
به عنوان درسِ افتاده ،منظور خواهد کرد.
صفحه  3از 5

 تداخل کالسی و امتحانی ،ممنوع میباشد؛ به استثنای تبصره زیر:


تبصره :فقط تداخل امتحانی برای دانشجویان ترم آخر

(دانشجویانی که حداکثر  29تا فارغالتحصیلی دارند)؛ بالمانع
میباشد که توسط سیستم سما در نظر گرفته خواهد شد.
 دانشجویانی که متقاضی اخذ درس از سایر دانشکدهها میباشند؛ ابتدا
میبایست فرم مربوطه را پر کرده و ممهور به مهر دانشکدههای مبدأ
(دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر) و مقصد نمایند .سپس ،باید فرم
تکمیلشده را حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  89/12/1به
مدیر آموزش دانشکده (جناب آقای موحد) تحویل دهند .در نهایت ،خودِ
صفحه  4از 5

دانشجویان (آنانی که فرم را به آقای موحد تحویل دادهاند)؛ باید در روز
دوشنبه به مورخ ( 89/12/9از ساعت  8صبح لغایت  29شب) ،به سیستم
سما مراجعه کرده و دروس مورد درخواست از سایر دانشکدهها را
خودشان انتخاب واحد نمایند .بدیهی است که سیستم در این تایم
مشخص ،فقط برای آن دسته از دانشجویانی که فرم مربوطه را به آقای
موحد تحویل دادهاند؛ فعال خواهد شد تا انتخاب واحد از سایر
دانشکدهها را خودشان انجام دهند .بار دیگر تأکید میشود که این دسته
از دانشجویان باید در تایم مذکور ( 89/12/9از ساعت  8صبح لغایت 29
شب) ،خودشان انتخاب واحد را در سیستم سما انجام دهند.
صفحه  5از 5

