حذف و اضافه در هر نیمسال تحصیلی با مد نظر قرار دادن این شرایط قابل انجام است:



اخذ حداکثر دو درس یا حذف دو درس یا جابجایی دو درس
رعایت سقف واحد مجاز

مراحل حذف و اضافه :
 -1مراجعه دانشجویان به اداره آموزش دانشکده و اخذ فرم حذف و اضافه بر اساس تقویم دانشگاهی
 -2مراجعه دانشجو به استاد مشاور تحصیلی جهت بررسی شرایط ذیل :
*دانشجو حداکثر دو درس را انتخاب یا حذف و یا جابجا نماید.
*تعداد واحدهای اخذ شده دانشجو از حد مجاز تجاوز نکند.
 -3تأیید فرم توسط استاد مشاور تحصیلی در صورت رعایت شرایط فوق
 -4ارائه فرم به اداره آموزش دانشکده توسط دانشجو جهت تأیید نهایی
 -5حذف و اضافه دروس در سیستم انتخاب واحد اینترنتی توسط دانشجو
 -6بایگانی فرم مربوطه در پرونده دانشجو توسط اداره آموزش دانشکده
 -7ارسال یک نسخه از فرم به اداره کل آموزش دانشگاه توسط اداره آموزش دانشکده

حذف واضافه
ماده )62دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی از مراحل اول و دوم آموزش پزشکی تا دو هفته پس از
شروع نیمسال حداکثردو درس خود را حذف و یا برایدو درس دیگر ثبت نام کند مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از
حدود مقرر در ماده  22تجاوز نکند.
تبصره  :1غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضاف یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد،
جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو (میزان تعیین شده در ماده  )24محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد.
تبصره  :2حذف و اضافه در ترم تابستانی امکان پذیر نیست.

ماده  )27در صورت اضطرار ،دانشجو در مراحل اول و دوم آموزش پزشکی می تواند تا  5هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط
یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند ،مشروط بر اینکه اولا غیبت دانشجو در آن درس بیش از
 17/4مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیا تعداد واحدهای باقیمانده وی از  12واحد کمتر نشود.
ماده  )22حذ ف کلیه درس های اخذ شده در یک نیمسال ،حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز
است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه ،دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد ،در این صورت آن نیمسال
برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد .م حاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به
عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
تبصره :حذف کلیه دروس اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شروع امتحانات آن دوره با تایید شورای آموزشی دانشگاه
است.
ماده  )22حذف و تعویض بخش در هر یک از مراحل کارآموزی بالینی و کارورزی در صورت تایید شورای آموزشی دانشکده تنها
در مدت زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده مجاز است.

