
  بسمه تعالي
 دانشگاه صنعتي سهند اطالعيه مهم اداره آموزش

  98-99تحصيلي سال دومنيمسال درموردحذف واضافه 
  )كارداني وكارشناسيمقاطع تحصيلي ويژه (  

  
ت علوم و با توجه به مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مبني بر رپيروبخشنامه معاون محترم آموزشي وزا

به اطالع كليه ، به صورت الكترونيكي 98-99تحصيلي دوم سالتشكيل كالسهاي درسي نيمسال 
حذف و مي رساند  دوره هاي روزانه و شبانه  كارداني وكارشناسيمقاطع تحصيلي  دانشجويان

ساعت  لغايتاسفند  19دوشنبه  صبح روز 8ازساعت  89-99تحصيلي سال ومد نيمسال اضافه 
توسط شخص و به صورت آنالين   سامانه آموزشياز طريق  24 98اسفند ماه  20سه شنبه روز 24

در اين مورد ضروري است دانشجويان عزيز به نكات زير توجه . انجام خواهد پذيرفت  دانشجو
  :نمايند 

  
حذف و  را اضافه و بر اساس مقررات، حداكثر دو درس در ايام حذف و دانشجويان مي توانند )1

 .اضافه نمايند را حداكثر دو درس

اقدام به  3/12/98آن دسته از دانشجوياني كه درفرصت حذف و اضافه حضوري  روزشنبه مورخ  )2
 .نمي باشندحذف و اضافه نموده اند در اين بازه زماني مجاز به حذف و اضافه مجدد 

و همچنين برنامه  ...)و هم نياز اعم از پيش نياز،(انشجويان ملزم به رعايت كليه مقررات آموزشي د )3
درس پيش نيازي كه به  حق حذفضمنا دانشجويان . رشته تحصيلي خود مي باشند هشت ترمه

وعواقب عدم رعايت اين موارد، برعهده شخص  انتخاب نموده اند را نداشته صورت هم نياز
  .  دانشجو خواهد بود

حداكثر با احتساب پروژه كارشناسي و يا كارآموزي دانشجوياني كه (  دانشجويان ترم آخردرخواست   )4
 ساير  موارد بر وبراي انتخاب واحدهاي باقيمانده  )باشند داشتهواحد باقي مانده براي فراغت از تحصيل  24

توسط  حذف و اضافهدانشجو و موافقت دانشكده مجري در ايام  تماسمصوبات شوراي آموزشي با اساس 
  .دانشكده قابل انجام مي باشد

واحد  12)   92و  91به استثناي وروديهاي ( براي تمامي دانشجويان حداقل واحد انتخابي در هر نيمسال ) 5
ملزم به  حذف واضافه،دانشجويان در هنگام و  مي باشد) واحد 14(  92و  91و براي دانشجويان ورودي 

مشمول     92و  91حداقل واحد انتخابي دانشجويان ورودي الزم به توضيح است كه . رعايت آن مي باشند
  .باشد واحد مي 12 نيز 1393سال آموزشي آيين نامه 



   
مراجعه  زلطفا ا ،دانشجويان عزيز در صورت بروز مشكل و يا عدم امكان انتخاب واحد درسي مورد نظر

طريق  ازو ) )1(جدول ( زيرزمانبندي به صورت تلفني طبق صرفا  حضوري خودداري نموده و
   . نسبت به رفع مشكل خود اقدام نماييد  ))2(جدول ( دانشكده مربوطهتماس با 

  .ما را در ارايه خدمات پاسخگويي ياري نماييد ،جهت رفاه حال خود و ساير دانشجويان با رعايت زمانبندي 

  )1(جدول 

  98ورودي  97ورودي   96ورودي   وماقبل95ورودي
روزهاي دوشنبه و سه شنبه 

  اسفندماه20و 19

لغايت  30/8ازساعت 
30/9  

روزهاي دوشنبه و سه شنبه
  اسفندماه20و 19

 لغايت 30/9ازساعت 
30/10  

روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
  اسفندماه20و 19

لغايت  30/10ازساعت 
30/11  

روزهاي دوشنبه و سه شنبه 
  اسفندماه20و 19

لغايت  30/11ازساعت 
15/12  

 )2(جدول

  شماره تماس  همكار آموزشي  دانشكده

  04133459152-04133459149  آقاي رهنمايي -آقاي ظاهري  يدانشكده مهندسي شيم

  04133459458-04133459431  يرآقاي ياو –خانم قره باغي   مواددانشكده مهندسي 

  04133459288-04133459285  آقاي منافي-آقاي نوين  دانشكده مهندسي معدن 

  04133458451-04133458485  آقاي ساعدي–آقاي رجب زاده   دانشكده مهندسي مكانيك

  04133459352  آقاي علمي  دانشكده مهندسي برق

  04133453957  آقاي عشقي   عمراندانشكده مهندسي 

  04133459091  آقاي تيموري  دانشكده مهندسي پليمر

  04133459490  آقاي تقي نژاد  دانشكده مهندسي نفت 

  04133458453  آقاي ابراهيم پور  دانشكده مهندسي پزشكي

  04133459072  آقاي صمدي   دانشكده علوم پايه 

  04133458425  آقاي مبصرپور  گروه معارف 

  04133459129  آقايان اسماعيلي وهاشم زاده   اداره آموزش كل 

 اداره كل آموزش -باآرزوي سالمتي و شادكامي                                                                                    


