
 

  فصل پنجم
  حذف و اضافه

  
سال تحصیلی از کلیه مراحـل دوره دکتـري عمـومی دندانپزشـکی     دانشجو می تواند در هر نیم )22ماده 

فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس ا ز شروع نیمسال ، حداکثر دو درس اخذ شده خود را حـذف  یـا دو   
درس دیگر اخذ نماید و یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نمایـد، مشـروط بـر ایـن کـه      

  .تجاوز نکند 15ي از حدود مقرر در ماده واحدهاي اخذ شده وتعداد 
غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا بـه هـر دلیـل دیگـر مجـاز       :1تبصره 

محاسبه )  19میزان تعیین شده در ماده ( نیست و در صورت پیش آمد، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو 
  .و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد

  .حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست :2تبصره 
هفتـه بـه    5در صورت اضطرار، دانشجو در هر یک از مراحل آموزش دندانپزشکی می توانـد تـا   )23ماده 

خود را به پیشنهاد گروه آموزشی مربـوط و تاییـد    يپایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از دروس نظر
، مشروط بر اینکه اوالً غیبت دانشجو در آن درس بیش از میزان تعیین معاون آموزشی دانشکده حذف کند

  .واحد کمتر نشود 12تعداد واحدهاي باقیمانده وي از نباشد و ثانیاً  19شده در ماده 
حذف کلیه درسهاي اخذ شده در یک نیمسال ، حداکثر تا قبل از شـروع امتحانـات پایـان آن     )24ماده 

از است که بنا به تشخیص شوراي آموزشی دانشگاه، دانشـجو قـادر بـه ادامـه     نیمسال ، تنها در صورتی مج
صورت آن نیمسال براي دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهـد   در این. تحصیل در آن نیمسال نباشد

محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشـجو بـه عهـده شـوراي آموزشـی      . شد 
  .دانشگاه است

ذف کلیه درس هاي اخذ شده در دوره تابستانی حداکثر تا قبل از شـروع امتحانـات آن دوره بـا    ح :تبصره
  .تایید شوراي آموزشی دانشگاه امکان پذیر است

  
  
  
  
  
  
  
  
  


