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هدف
بمنظور اجرای صحیح آئیننامة آموزشي و تعیین چارچوب قانوني ،برای رسیدگي صحیح به درخواستهای
دانشجويان جهت مرخصي تحصیلي ،حذف ترم و حذف يک درس در هر ترم (حذف اضطراری) اين رويه تنظیم
گرديده است .اين امر ميتواند سبب اطالعرساني دقیق و بهبود کیفیّت آموزشي شود.
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 -1تعاریف
مرخصی تحصیلی :به ترمي اطالق ميگردد که دانشجو قبل از ثبتنام درخواست عدم اشتغال به تحصیل در آن ترم
را داشته باشد.
حذف ترم :به ترمي اطالق ميشود که دانشجو پس از ثبتنام ،به داليل خاصي تقاضای حذف آن ترم را داشته باشد.
حذف اضطراری :به درس تئوری اطالق ميگردد که دانشجو با رعايت مقررات آموزشي در زمان تعیین شده در
تقويم آموزشي دانشگاه (هفته پانزدهم) اقدام به حذف آن نمايد.

 -2مرخصی تحصیلی و حذف ترم
دانشجو در صورت تمايل به استفاده از مرخصي تحصیلي بايد درخواست خود را حداقل دو هفته قبل از موعد ثبت نام
نیمسال به آموزش دانشکده تحويل دهد .پس از تائید استاد راهنمای آموزشي (استاد مشاور) و معاون آموزشي
دانشکده ،درخواست دانشجو به مديريت امور آموزشي ارسال شده و آن نیمسال به عنوان مرخصي تحصیلي برای
دانشجو منظور خواهد شد .در صورتیکه دانشجو ثبتنام نیمسال را انجام داده و متقاضي حذف ترم باشد ،حداکثر تا
يک هفته قبل از شروع امتحانات (هفته پانزدهم) بايد درخواست خود را برای حذف ترم با ذکر داليل به آموزش
دانشکده تحويل دهد .پس از تأيید استاد راهنمای آموزشي (استاد مشاور) و معاون آموزشي دانشکده ،درخواست
دانشجو به مديريت امور آموزشي ارسال ميشود .در اين صورت کلیه دروس ثبتنامي به صورت حذف ترمي برای
دانشجو منظور شده و در کارنامه درج ميگردد.
 2-1سایر شرایط و قوانین به شرح زیر میباشد:
 دانشجو در طول دوره تحصیلي خود تنها دو نیمسال ميتواند از مرخصي تحصیلي يا حذف ترم استفاده
نمايد.
 دانشجو در نیمسال آخر سنوات تحصیلي خود ،نميتواند تقاضای مرخصي تحصیلي يا حذف ترم داشته
باشد.
 مرخصي تحصیلي يا حذف ترم جزو سنوات تحصیلي دانشجو محسوب ميشود (مرخصي يا حذف ترم با
احتساب در سنوات).
 درخواست مرخصي تحصیلي در اولین نیمسال ورود به دانشگاه مجاز نميباشد.
 دانشجوی شهريه پرداز در صورت تقاضای مرخصي يا حذف ترم موظف به پرداخت شهريه مصوب ميباشد.
 در نیمسال مورد تقاضا جهت حذف ترم ،نبايد نمرهای ثبت گرديده باشد.
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 بررسي مصاديق مرخصي بدون احتساب در سنوات تحصیلي نظیر زايمان ،انجام جراحي پزشکي نیازمند
استراحت طوالني مدت ،بیماريهای حاد روحي و رواني ،با ارايه مستندات پزشکي و بیمارستاني که به تايید
مرکز بهداشت و مرکز مشاوره دانشگاه رسیده باشد ،در اختیار کمیسیون موارد خاص دانشگاه است.

 -3حذف اضطراری
حذف يک درس تئوری در هر نیمسال ،مطابق با زمان تعیین شده در تقويم آموزشي دانشگاه (هفته پانزدهم) بالمانع
است .در اين صورت درس به صورت حذف اضطراری در پورتال آموزشي و کارنامه دانشجو ثبت ميشود .دانشجو پس
از تکمیل فرم حذف اضطراری ،فرم را به کارشناس آموزش دانشکده تحويل داده ،پس از انجام بررسيهای الزم ،درس
توسط کارشناس آموزش دانشکده از پورتال دانشجو حذف اضطراری ميگردد.
 3-1سایر شرایط و قوانین به شرح زیر میباشد:
 حد نصاب تعداد واحدها در صورت حذف رعايت گردد 12( .واحد دانشجويان عادی و  10واحد دانشجويان
شاهد و ايثارگر)
 دانشجوی مدعّي فارغالتحصیلي مجاز به حذف اضطراری نميباشد.
 دانشجويان مجاز به حذف اضطراری درس عملي نميباشند.
 در صورتیکه درس مورد نظر جهت حذف ،پیشنیاز يا همنیاز درس ديگری در همان نیمسال باشد ،دانشجو
مجاز به حذف آن درس نميباشد.
 دانشجوی ترم اول نیز ميتواند با رعايت قوانین و مقررات مربوطه درس حذف نمايد.
 در صورتیکه دانشجو شهريهپرداز باشد ،هزينه درس حذف شده عودت داده نخواهد شد.
 دانشجو بايد با مراجعه به پورتال آموزشي از حذف اضطراری درس خود اطمینان حاصل نمايد.

 -4زمان اجرای رویه
اين رويه برای کلیه درخواستهای مرخصي تحصیلي ،حذف ترم و حذف اضطراری دانشجويان از نیمسال اول
سال تحصیلي  1397-1398اجرا ميگردد.
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