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 تعالیبسمه

 

 دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاه یزد حذف درساطالعیه 

 (1399-1400)ویژه نیمسال اول سال تحصیلی 

ر درساند استحضار میبه  (مجازیغیر حضوری )به صورت  دانشگاه های آموزشیفعالیتتداوم تاکید بر  ضمنهای آنان، انشجویان عزیز و خانوادهدبا آرزوی صحت و سالمتی برای 

 ایهذکر است مفاد تمامی شیوه نامه شایان به تصویب رسید. دانشگاه شورای آموزشی و تحصیالت تکمیلی در جلسه زیر سهیالتت ،راستای رفع مشکالت آموزشی دانشجویان

 است.  1399-0140تنها ویژه نیمسال اول  ،به عنوان تسهیالت حذف درس، هانامهعالوه بر مفاد شیوهو مفاد این اطالعیه  به قوت خود باقی است یو تحصیالت تکمیل آموزشی

 

 با  (عملی و عملی -اعم از نظری، نظری) یک درسدرخواست حذف اضطراری تنها نسبت به می توانند مطابق با شیوه نامه آموزشی،  مقطع کارشناسی اندانشجوی

مقطع دانشجویان  برای حد نصاب واحدنمایند. الزم به ذکر است اقدام ( رعایت حد نصاب واحد الزامی نیست 99برای دانشجوی ورودی )رعایت حد نصاب واحد 

 واحد است. 12کارشناسی 

 

 تنها ضطراریا نسبت به حذف جاری در نیمسال تحصیالت تکمیلیمطابق با شیوه نامه  دنتوانمینیز  و دکتری( کارشناسی ارشدمقاطع تحصیالت تکمیلی ) اندانشجوی 

الزم به ذکر است حد نصاب واحد برای دانشجویان مقاطع کارشناسی  .دنقدام نمایا( نصاب واحد الزامی نیسترعایت حد  یاندانشجواین دسته از برای ) درسیک 

 واحد است. 6و 8ارشد و دکتری به ترتیب 
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 نکات ضروری:

طریق سامانه گلستان و با تایید استاد درس و رخواست حذف درس خود را از مطابق روال تعیین شده و در بازه زمانی مشخص مطابق با تقویم آموزشی د بایستیدانشجویان  -1

پذیر است که برای دانشجو در امکانزمانی بدیهی است که  حذف اضطراری درس  هماهنگی با رئیس بخش و استاد راهنما و تایید مدیرگروه/ معاون دانشکده انجام دهند.

 .ثبت نشده باشد غیبت کالسیدرس مذکور 

، (99کارشناسی ورودی  مقطع تحصیالت تکمیلی و دانشجویان مقاطع )دانشجویان زیر حد نصاب قرار بگیرد درسکه تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو با حذف  صورتی در -2

  شود(.دانشجو محاسبه می و سنوات ) مشروطیخواهد بود آن نیمسال مشمول مقررات یک نیمسال آموزشی کامل 

 ای دانشجویاناست: بر به شرح ذیل( 10/03/1399/م مورخ 35926/15شماره  بر اساس مصوبات هیات امنای دانشگاه )موضوع نامه ذف شده این نیمسالحدرس تک شهریه  -3

 ملزم درس همان مجدد انتخاب درصورت بعدی هاینیمسال در نمایند حذف را آن و نموده انتخاب را درسی بار اولین برای 1399-1400نیمسال اول  در کهدرصورتی روزانه

نمایند، شهریه متغیر پرداخت شده مربوط به پردازی نیز که مبادرت به حذف درس میدر مورد دانشجویان شهریه .باشند نمی درس مجدد اخذ به مربوط هزینه پرداخت به

  شود.درس حذف شده در حساب بستانکاری دانشجو منظور و در نیمسال تحصیلی آتی مستهلک می

مشکل در استفاده از  ، ایجادالتحصیلیاز جمله ایجاد اشکال در فارغ، مشکالت ناشی از عدم رعایت مقررات آموزشی ر صورت استفاده از شرایط حذف درسبدیهی است د -4

 های آموزشی، پیشارائه دروس توسط بخش ترتیب ازناشی  های بعدنیمسال دروس ریزیبرنامه در یا مشکلتسهیالت مربوط به دانشجویان برتر و استعدادهای درخشان 

  هم نیازی دروس، سقف واحد و .... بر عهده دانشجوی متقاضی خواهد بود. نیازی و

مجوزهای ادامه تحصیل برای دانشجویان مشمول پسر  شرایط اخذ رعایت مقررات نظام وظیفه و هماهنگی با سازمان وظیفه عمومی در خصوص سنوات معافیت تحصیلی و -5

 ی های الزم در این زمینه به عهده دانشجوی مشمول است.جهت استفاده از شرایط فوق الزامی است و کلیه پیگیر

 

 با آرزوی توفیق و سالمتی                                                                                                                                       

 دانشگاه  تحصیالت تکمیلی مدیریت آموزشی و اموردیریت م                                                                                                        


