واژگان آموزشی
دوره :منظور دوره های کاردانی ،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته است که بصورت روزانه ،نوبت دوم (شبانه)
طبق ظوابط مربوط برگزار می شود.
روزانه :منظور شیوه آموزشی است که دانشجو با بهره گیری از قانون آموزش رایگان و با پرداخت شهریه
(حسب مورد) و به صورت حضوری در یکی از موسسه های آموزش عالی تحصیل می کند.
نوبت دوم (شبانه) :منظور شیوه آموزشی است که دانشجو بدون بهره مندی از آموزش رایگان و با
پرداخت شهریه و به صورت حضوری در دانشگاههای دولتی تحصیل می کند.
واحد درسی :مقدار یا میزان دروسی است که در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی و طبق
برنامه مصوب درسی ارائه می شود.
درس پیشنیاز :درسی است که حسب نمرات خام اخذ شده داوطلب در کنکور سراسری در صورت
تشخیص گروه آموزشی دانشجو ملزم به اخذ آن است.
انتخاب واحد :تاریخ انتخاب واحد طبق نظر شورای آموزشی دانشگاه در زمان تنظیم تقویم آموزشی
سالیانه دانشگاه اعالم می شود و طی آن دانشجو ملزم به اخذ دورس ترمی خود با رعایت حداقل و حداکثر
تعداد واحد و دروس پیشنیاز می باشد.
حذف و اضافه :حذف و اضافه طبق نظر شورای آموزشی دانشگاه در زمان تنظیم تقویم آموزشی سالیانه
دانشگاه اعالم می شود و طی آن دانشجو می تواند از بین دروس انتخابی خود یک درس را حذف و یک
درس جدید اخذ نماید و یا گروه درسی خود را در صورتی که ظرفیت درس باز باشد تغییر دهد.
حذف تکدرس یا حذف اضطراری :دانشجو می تواند طی زمانی که دانشگاه در تقویم آموزشی سالیانه
اعالم می نماید یک درس نظری خود را به شرط نداشتن غیبت بیش از حد مجاز با تایید استاد درس و اینکه
واحدهای باقیمانده وی کمتراز حدنصاب در آن نیمسال نشود حذف اضطراری نماید.

حذف ترم :در شرایط خاص ،حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی با درخواست دانشجو و تایید استاد
راهنما ،مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده تا قبل از شروع امتحانات امکان پذیر است.
مرخصی تحصیلی :در شرایط خاص استفاده از مرخصی تحصیلی برای یک ترم با درخواست دانشجو و
تایید استاد راهنما ،مدیر گروه و معاون آموزشی دانشکده تا قبل از شروع انتخاب واحد امکان پذیر است.
غیبت غیر موجه :هرگونه غیبت غیر موجه در جلسات درس و امتحان به منزله نمره صفر در آن درس
است.
غیبت موجه :در صورت موجه بودن غیبت دانشجو با ارائه مدارک مستند طبق تشخیص شورای آموزشی
دانشکده حذف درس صورت می پذیرد.
حذف پزشکی :در صورتی که غیبت دانشجو در جلسه امتحان بدلیل بیماری باشد درس مربوطه با ارائه
مدارک پزشکی مستند و با تایید پزشک معتمد دانشگاه از نیمسال تحصیلی حذف می گردد.
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