
طريق پورتال دانشجويياز  دانشگاه در شوراي آموزشي دانشكده و كميسيون موارد خاص درخواست دانشجوطرح دستور العمل   

 و پيگيري اقدام بصورت دقيقنان از طريق شوراي آموزشي دانشكده يا كميسيون موارد خاص ثبت و بررسي گردد بايد مراحل ذيل را آ درخواست كه الزم است  كليه دانشجوياني

 نمايند .

پورتال دانشجويي / آموزش / شورا و كميسيون / ثبت درخواستثبت درخواست دانشجو از مسير :  (  1  

ها : پورتال دانشجويي / آموزش / شورا و كميسيون / پيگيري و مشاهده درخواست از مسير ي صادر شدهأاطالع از ر پيگيري مراحل درخواست و همچنين(  2  

امكانات آموزش/گواهي وابالغيه هاي صادرهدانشجويي / آموزش /: پورتال    3)دريافت راي صادره به صورت پي دي اف از مسير : 

.ي دانشجو از طريق شورا يا كميسيون موارد خاص دانشگاه ثبت گردد به دانشجو از طريق پيامك اطالع رساني مي گرددأدر صورتيكه ر تذكر بسيار مهم :  

تذكر بسيار مهم 2 : مشكالت قابل طرح در كميسيون موارد خاص و  شوراي آموزشي كه در جدول ذيل اعالم شده قابل طرح از طريق پورتال دانشجويي بوده و  نيازي به مراجعه 

 حضوري به سازمان مركزي يا دانشكده  ندارد اما براي ساير موارد فعالً بايد بصورت حضوري اقدام شود .

               اداره كل آموزش دانشگاه

95/10/14              

 درخواستهاي مربوط به شوراي آموزشي دانشكده

مهم تذكرات  درخواستمسير  محل رسيدگي توضيحات  درخواستعنوان    

دانشجو در ثبت درخواست الزم است 

 درس غايب خود وانخود سال وترم وعن

دنماي ذكر كه متقاضي حذف ان است را  

اتمام تقويم امتحانات دانشگاه ساعت پس از  48دانشجو 

غايب (  درس 3درخواست حذف دروس غايب خود را ) مازاد بر 

. ثبت مي نمايد  

 شوراي آموزشي دانشكده
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 درس سه از بيش حذف  

امتحان در غايب  

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

خود سال وترم وعنوان درس غايب خود 

دنماي ذكركه متقاضي حذف ان است را   

ساعت پس از اتمام تقويم امتحانات دانشگاه  48دانشجو 

غايب (  ثبت مي  2درخواست حذف دروس غايب خود را ) مازاد بر 

. نمايد  

 شوراي آموزشي دانشكده
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

حذف بيش از دو درس غايب 

(ارشد )در امتحان  

ه دانشجو انتخاب واحد ننموده است وزمان انتخاب واحد گذشت 

 است
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
 انتخاب واحدخارج ازبازه



ه دانشجو حذف واضافه ننموده است  وزمان حذف واضافه گذشت 

 است
دانشكدهشوراي آموزشي   

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
 حذف واضافه خارج از بازه

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

مايدنتصوير نامه استاد را  پيوست خود   

زدهم درس دانشجو توسط استاد به علت غيبت بيش از سه شان

 حذف شده است.
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 ، شده حذف دروس ابقاء

كالس ازحد بيش غيبت  

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

ياز رعايت پيش نخود عناوين دروسي كه 

ت را متقاضي ابقا انها اسننموده است و 

نمايد ذكر  

 دانشجو در يك يا چند درس رعايت پيش نياز را ننموده است

 ومتقاضي عدم رعايت پيش نياز در ان دروس مي باشد
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
 عدم رعايت پيش نياز

دم دانشجو در انتخاب واحددروسي را انتخاب نموده ولي به علت ع 

 تاييد نهايي دروس از انتخاب واحد داشجو پاك گرديده است
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

پاك شده  دروس ابقاء

 انتخاب واحد

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

ا انها خود عناوين دروسي كه متقاضي ابق

نمايد ذكراست را   

 يزن دانشجو بيش از حد مجاز درس انتخاب نموده است ومشروط  

 مي باشد
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 واحد سقف رعايت عدم

 مشروطي

 

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

 خود سال ونيمسالي كه مايل به حذف

 ترم است را ذكر نمايد

مي  اگر دانشجو در هيچ يك از امتحانات ترم شركت نكرده باشد

تعداد نيمسال  سقف تواند تقاضاي حذف ترم دهد وهمچنين

رسيده پايان ن به،كه دانشجو تاكنون گرفته مرخصي يا حذف ترم 

.است  

نيمسال و  2درمقاطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته سقف مجاز )

( باشدمي نيمسال  4در مقطع كارشناسي   

 شوراي آموزشي دانشكده
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

)كمتر از سقف حذف ترم 

 مجاز(

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

يا  حذفخود عناوين دروسي كه متقاضي 

 ذكر علتبا درج  همراه انها است اضافه 

 نمايد

به ازفقط كسانيكه تيك مالي حذف واضافه نداشته باشند مج

به حذف واضافه مجدد هستند درخواست  
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
 حذف واضافه مجدد



الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

عدم خود عناوين دروسي كه متقاضي 

نمايد ذكرانها است را  حذف  

 شوراي آموزشي دانشكده دانشجو درسي كه قبال گذرانده را مجدد اخذ كرده است 
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
حذف درس تكراريعدم   

الزم است دانشجو در ثبت درخواست 

نها آا ابقخود عناوين دروسي كه متقاضي 

نمايد ذكراست را   

خذ سقف مجاز واحدا بر دانشجو بدون داشتن شرايط الزم اضافه

 نموده است
 شوراي آموزشي دانشكده

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

ابقاء واحددرسي مازاد 

 برسقف مجاز

درخواست  متنالزم است دانشجو در 

درخواست   شفاف بصورت خود 

  خودرابيان نمايد

ت دانشجو  درميان  عنوان درخواس  عنوان درخواست درصورتيكه

  هاي ذكر شده در باال نباشد اين گزينه را انتخاب نمايد
 شوراي آموزشي دانشكده

 پورتال)اينترنت

(دانشجويي  
 ساير

 درخواستهاي مربوط به كميسيون موارد خاص دانشگاه

درخواستمسير  محل رسيدگي توضيحات تذكرات  مهم درخواستعنوان    

 
علت تعداد ترم هاي مشروطي اخراج گرديده است .دانشجو به    خاص موارد كميسيون 

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
مشروطي واسطه به اخراج  

موده دانشجو علي رغم داشتن سقف تحصيلي ، انتخاب واحد نن 

حصيل است و در وضعيت تحصيلي غايب راكد، انصراف و يا ترك ت

.قرار دارد   

  خاص موارد كميسيون
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 تحصيل از وانصراف وقفه

ها( غيراخراجي)  

 

  خاص موارد كميسيون سقف تحصيلي دانشجو به اتمام رسيده است 
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 اتمام واسطه به اخراج

تحصيلي سنوات  

نامه  سقف مرخصي يا حذف ترم تحصيلي دانشجو مطابق آيين 

ي آموزشي به پايان رسيده است. )درمقاطع كارداني وكارشناس

 4نيمسال و در مقطع كارشناسي بيشتر از  2ناپيوسته بيشتر از 

خاص موارد كميسيون  
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
مازاد مرخصي  



ال تحصيلي ارشد بيشتر از يك نيمسنيمسال و درمقطع كارشناسي 

 مازاد محسوب مي گردد(

به   را واحد درس نظري باقي مانده 8ا ت 5دانشجو درخواست اخذ  

دارد .معرفي به استاد صورت   
  خاص موارد كميسيون

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 استاد به معرفي تقاضاي

واحد چهار از بيش  

دد را مجمعرفي به استاد دانشجو به هر دليلي درخواست اخذ مجوز  

 دارد .
  خاص موارد كميسيون

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
مجدد استاد به معرفي  

مي  اگر دانشجو در هيچ يك از امتحانات ترم شركت نكرده باشد 

ترم  سقف مرخصي يا حذف تواند تقاضاي حذف ترم دهد وهمچنين

ده است. ـيتحصيلي دانشجو مطابق آيين نامه آموزشي به پايان رس

نيمسال و در  2)درمقاطع كارداني وكارشناسي ناپيوسته بيشتر از 

مازاد محسوب مي گردد(نيمسال  4مقطع كارشناسي بيشتر از   

خاص موارد كميسيون  
اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
 حذف ترم مازاد

 
  خاص موارد كميسيون دانشجو درخواست تطبيق نمرات با فاصله بيش از ده سال را دارد .

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(
الس ده از واحدبيش تطبيق  

 
ه دانشجو به علت همزماني مراسم حج وامتحانات پايان ترم موفق ب

 وغايب بوده و شركت در امتحانات پايان نيمسال نشده است

 درخواست اخذ امتحان مجدد را دارد .

 

  خاص موارد كميسيون

 

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 

امتحان )  غيبت كالس و

 مشرف به حج (

 

الف تعهد دانشجوياني كه تاريخ فارغ التحصيلي مقطع قبلي برخ 

 سپرده شده پس از

دوم هرسال در نيمسال  30/11و اولهر سال درنيمسال  30/06

 مي باشد

 

خاص موارد كميسيون  

 

اينترنت)پورتال 

 دانشجويي(

 

 رفع تداخل تحصيل

 


