فزآیٌذ حذف ٍ اضافِ (تزهین)

 داًطجَ هی تَاًذ ّز ًیوسال تحصیلی طثك تمَین آهَسضی در تاسُ حذف ٍ اضافِ در همطغ کارضٌاسی تز حسة ًیاس سِ درس اخذ ٍ دٍ
درس حذف ًوایذ.
 داًطجَ در سهاى حذف ٍ اضافِ هی تَاًذ درٍس ػولی خَد را حذف ٍ یا تغییز گزٍُ دّذ ٍ ایي اهز ّشیٌِ ای را تزای داًطجَ تِ دًثال
ًخَاّذ داضت.

هزاجؼِ تِ صفحِ داًطجَیی در ساهاًِ گلستاى تِ ًطاًی www.edu1.alzahra.ac.ir

اس هسیز هٌَی کارتز>-ثثت ًام >-تزهین را اًتخاب ًواییذ

لیست درٍس ارائِ ضذُ در پاییي صفحِ لاتل هطاّذُ است
تا ًگِ داضتي هاٍس رٍی ّز درس هی تَاًیذ تزًاهِ درسی ٍ تاریخ اهتحاى را هطاّذُ کٌیذ
تا اًتخاب ّز درس اس لیست پاییي ،آى درس در لیست تاال ًطاى دادُ هی ضَد

تز اساس ضزایط ّز درس کارتز هی تَاًذ در ستَى (درخَاست) یکی اس هَارد ثثت  ،اًتظار ٍ یا حذف را اًتخاب ًوایذ .تَجِ ضَد اًتخاب گشیٌِ
اًتظار در صَرتی هفیذ خَاّذ تَد کِ تِ دلیل تکویل ظزفیت یک گزٍُ درسی ٍ ًیاس داًطجَ تِ آى گزٍُ درسی خاظ  ،داًطجَ خَدش را در
لیست اًتظار ّواى درس لزار دّذ .در ایي حالت پس اس حذف ثثت ًام داًطجَیاى دیگز در ایي گزٍُ درسی ٍ یا اضافِ ضذى ظزفیت گزٍُ درسی
جذیذ ،اس اتتذای لیست اًتظار داًطجَیاى گزٍُ درسی فَق تِ صَرت خَدکار ثثت ًام خَاٌّذ ضذ .
لزار گزفتي در لیست اًتظار در صَرتی صحیح هی تاضذ کِ تزای درس ،لیست اًتظار تؼزیف ضذُ تاضذ .داًطجَ تایستی اس ٍجَد ایي لیست
اطویٌاى داضتِ تاضذ ٍضوٌا چٌاًچِ داًطجَ در لیست اًتظار لزار گزفت تایذ تا پایاى تزم تزًاهِ خَد را تزرسی ًوایذ سیزا تا حذف ّز داًطجَ،
سیستن یک ًفز را اس لیست اًتظار جایگشیي خَاّذ ًوَد.

تؼذ اس اًتخاب درٍس گشیٌِ اػوال تغیزات را فطار دّیذ

در صَرت ٍجَد خطاًَ ،ع خطا در لسوت تَضیحات ًوایص دادُ هی ضَد
ًسثت تِ رفغ خطای احتوالی الذام کٌیذ
هجذدا گشیٌِ اػوال تغییزات را فطار دّیذ

تزای اطویٌاى اس ثثت درٍس ،گشارش  77خَد را هطاّذُ ًواییذ

