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هدف
تدوين ضوابط و دستورالعمل حذف درس در مقطع کارشناسي ارشد است که زمان مجاز و شررايط حرذف درس بررا
دانشجوياني که بنا به داليل موجه نميتوانند درس اخذ شده را به پايان برسانند ،تبیین و مشخص گردد.
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 -1زمان مجازحذف درس
حذف درس در طول سنوات تحصیلي دانشجو تا قبل از شروع امتحانات (هفته  )12با تايید مدير تحصیالت تکمیلي
دانشکده و ذکر داليل توجیهي بالمانع است (با درج  wدر کارنامه).

 -2شرايط حذف درس
شرايط حذف درس به شرح زير است:
-1-2

درصورتي که دانشجو در هنگام تحصیل دچار مشکالت غیرقابل پیش بیني شده باشد ،بگونها که امکان
تمرکز بر رو درس و ادامه آن را نداشته باشد ،الزم است درخواست خود را با ذکر داليل موجه و پس از
تأئید استاد راهنما (و درصورت نداشتن استاد راهنما با تأئید مسئول گروه مربوطه) تا قبل از هفته دوازدهم
آموزشي به دفتر تحصیالت تکمیلي دانشکده تحويل دهد.

-2-2

دروس اخذ شده دانشجويان دوره کارشناسي ارشد روزانه – نوبت دوم – بدون آزمون – پرديس بینالملل
در آن نیمسال نبايد کمتر از  6واحد شود.

-3-2

دروس اخذ شده دانشجويان دوره کارشناسي ارشد آموزش الکترونیکي در آن نیمسال نبايد کمتر از  3واحد
شود.

-4-2

دانشجويان دوره کارشناسي ارشد روزانه – نوبت دوم – بدون آزمون – پرديس بینالملل فقط ميتوانند يک
درس در طول سنوات تحصیلي خود حذف نمايند.

-5-2

دانشجويان دوره کارشناسي ارشد آموزش الکترونیکي و دانشجويان رشته مديريت  MBAميتوانند حداکثر
دو درس در طول سنوات خود حذف نمايند.

-6-2

در شرايط بسیار خاص ،پس از ذکر داليل کامال موجه توسط دانشجو ،موافقت استاد راهنما و تايید گروه و
شورا تحصیالت تکمیلي دانشکده ،دانشجو دوره کارشناسي ارشد روزانه – نوبت دوم – بدون آزمون –
پرديس بینالملل ميتواند درس دوم را حذف نمايد.

-7-2

در صورتي که حذف درس موجب طوالني شدن دوره تحصیالت دانشجو گردد و يا مراحل تحصیل را دچار
تاخیر کند ،مسئولیت آن بر عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 -3زمان اجرا دستورالعمل
اين دستورالعمل از مهرماه  1394قابل اجرا ميباشد.
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