بسمه تعالی

اطالعیه زمانبندی حذف و اضافه
دانشجویان کارشناسی (نیمسال اول )1401-1402
حذف و اضافه دروس کارشناسی در روزهاي سهشنبه و چهارشنبه ( 30و  29شهریور  )1401به شرح جدول زير انجام خواهد شد:

روز
سهشنبه 1401/06/29

بازه زمانی ثبتنام

سال ورود دانشجویان
*ورودی 97
(صرفاً با ثبت ادعای فارغ التحصیلی یا تائید فرم تعهّد)

 8تا 9:30

سهشنبه 1401/06/29

ورودی98

 10تا 11:30

سهشنبه 1401/06/29

ورودی 99

 13تا 14:30

چهارشنبه 1401/06/30

ورودی 1400

 8تا 9:30

چهارشنبه 1401/06/30

بازه زمانی آزاد

 10تا 13

* با توجه به ماده  9آئیننامه دورههاي تحصیلی ويژه دانشگاههاي سطح  1و  2دولتی ،مصوب « ،1397/03/01مدت مجاز تحصیل در
دوره کارشناسی پیوسته 8 ،نیمسال است» .همچنین ذيل تبصره ماده « ،9دانشگاه اختیار دارد مدت مجاز را حداکثر تا  2نیمسال افزايش
دهد» .با توجه به تاريخ ابالغ اين آئیننامه از طرف وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در خرداد ماه  ،1397براي کلیه دانشجويان ورودي
سال  1397و پس از آن ،الزماالجرا است .لذا دانشجويانی که تا پايان نیمسال هشتم فارغ التحصیل نشوند ،میبايست براساس اطالعیه
تمديد سنوات در نیمسال نهم و دهم اقدام نمايند؛ در غیر اين صورت مجاز به ثبتنام نخواهند بود.
حذف و اضافه از طریق پورتال آموزشی انجام میشود .الزم است تا دانشجویان گرامی به نکات زیر توجه نمایند:
 )1باتوجه به عدم اعالم نتایج کنکور سراسری1401؛ مازاد ظرفیت دروس مختص دانشجویان ورودی جدید در بازهی حذف
و اضافه در دسترس نبوده و متعاقباً زمان دیگری برای این امر اطالعرسانی خواهد شد.
 )2اخطارهای آموزشی اجرا شده است ،دانشجويان موظّف هستند قسمت اخطارهاي آموزشی پورتال خود را کنترل نموده و نسبت
به رفعِ اخطار و اخذ دروسِ پیشنیاز/همنیاز در «حذف و اضافه» اقدام نمايند.
 )3اخذ دروسِ يکبار افتاده به صورت همنیاز با درسِ بعدي مجاز خواهد بود و چنانچه دانشجويان درس افتاده را به صورت همنیاز اخذ
ننمايند ،کلیهي دروس بعدي اخذ شده ،مشمولِ اخطارِ عدم رعايت پیشنیاز خواهد شد.
درصورت باقی ماندن اخطارها و عدم تایید معاون محترم آموزشی دانشکده ،دروس دارای اخطار حذف خواهند گردید.
 )4لیست انتظار براي ذخیره دروس در روزهاي ثبتنام فعال بوده و پس از آن ،لیست انتظار فاقد اعتبار خواهد بود.
 )5ثبت نام دروس ساير دانشکدهها و دروس مقاطع تحصیالت تکمیلی ،صرفاً از طريق سامانهی سما تا پایان روز «حذف و اضافه»
مقدور خواهد بود .همچنین اخذ دروس مشترک نیز از طريق سامانهي سما میسرخواهد بود.
 )6در صورت اخذ درس میهمان از طريق سامانه سما ،رفع اخطار دروس مربوطه به صورت خودکار انجام خواهد پذيرفت.
 )7امکان اخذ دروس افتاده (رياضی عمومی ،1رياضی عمومی ،2معادالت ديفرانسیل ،محاسبات عددي ،برنامه نويسی کامپیوتر ،فیزيک
عمومی 1و فیزيک عمومی )2به عنوان امتحان مجدّد حضوري (گروه  )100در پورتال آموزشی وجود دارد.
 )8کارشناسان آموزشی دانشکدهها در بازهي حذف و اضافه ،دسترسی ثبتنام داشته و تمامی ثبتنامهاي غیرسامانهاي دانشجويان با نظر
معاون محترم آموزشی دانشکده ،قابل انجام خواهد بود.

مدیریت امور آموزشی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

