
با سالم و احترام    

 جهت ارائه درخواست حذف نيمسال مراحل زير انجام دهيد :

 .شويد "سبا"رد ميز كار آموزشي خود در سامانه آموزشي او -1
 ك نمائيد .كليدرخواست حذف آموزشي را  –فرمهاي درخواست  –از قسمت مكاتبات اداري  -2

 مشخص نمائيد . نوع حذف درخواستيانتخاب  را بانيمسال مورد تقاضا جهت حذف در قسمت مشخصات اصلي  -3

  يكي از  درس هاي موجود در نيمسال مورد تقاضا جهت حذف را مشخص و ثبت نمائيد . تذكر :

 مربوط به تاريخ جلسه و شماره جلسه چيزي وارد ننمائيد. قسمت در  -4

 ذكر نمائيد. "علت حذف  "مربوط به  قسمتحذف ترم را به صورت مشخص در  يعلت تقاضا -5

  دانشجو مي بايست متن زير را تايپ و تاييد نمايد. "رتوضيحات بيشت"در قسمت  -6

را به شماره دانشجويي........ مسئوليت كليه عواقب ناشي از حذف نيمسال  مقطع ......  ته..........اينجانب.......... دانشجوي رش"
تاريخ درخواست  "هيچگونه درخواستي خارج از قوانين و مقررات جاري دانشگاه نخواهم داشت. ميپذيرم و در نيمسال هاي آينده

1399/-/- 

 كليك نمائيد. " ارسال جهت بررسي "پس از تكميل صفحه درخواست بر روي دكمه  -7

تذكر مهم: با توجه به اينكه دروس اختصاصي هر سال يكبار ارايه مي شود لذا جهت جلوگيري از هرگونه مشكالت آموزشي پيشنهاد مي گردد 
 ارسال فرماييد.را ضمن مشورت با استاد مشاور خود صرفا در شرايط اضطراري درخواست حذف نيمسال 

 مدارك خود را پيوست كنيد. "الصاقي نامه "از قسمت  چنانچه براي درخواست خود مدارك و مستنداتي داريد -8

به معاون  هسي و تائيد كارشناس مربوطردرخواست شما جهت حذف نيمسال به كارشناس آموزش دانشكده ارسال مي گردد. پس از بر -9
 آموزشي دانشكده ارسال خواهد شد.

 دانشگاه ارسال مي گردد.پس از تاييد معاون آموزشي دانشكده به كارشناس مديريت امور آموزشي  -10

 دانشگاه مطرح مي گردد. آموزشيشوراي درخواست دانشجو همراه با مدارك ارسالي بررسي و موضوع در  -11

قابل دريافت خواهد  مهامتن ن قسمتحذف نيمسال انجام و حكم حذف نيمسال مربوط از طريق دانشگاه  آموزشيشوراي در صورت موافقت  -12
 بود.

به شوراي پزشكي ارسال مي گردد و در صورت تاييد  دانشگاه آموزشيشوراي ست به دليل بيماري باشد پس از موافقت اگر ارائه درخوا :1توجه 
  شوراي پزشكي با حذف نيمسال موافقت خواهد شد .

مشاوره دانشگاه ، موضوع به مركز دانشگاه  آموزشيشوراي اگر ارائه درخواست به دليل مشكالت روحي و رواني باشد پس از موافقت  :2توجه 
  ارسال مي گردد و در صورت تاييد آن مركز ، با حذف نيمسال موافقت خواهد شد .

  .خواهد بوددانشگاه  آموزشيشوراي محاسبه يا عدم محاسبه اين نيمسال در سنوات تحصيلي به عهده  :3توجه   

  مراجعه نماييد. "كارتابل نامه-مكاتبات اداري"جهت پيگيري درخواست به  قسمت  :4توجه

  اداره پذيرش و ثبت نام –مديريت امور آموزشي دانشگاه 

 


