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 1398در تابستان  توسط دانشجویان کارآموزيواحد اخذ  شرایط
 

 باشد:به شرح ذیل می دانشجویان واحد کارآموزي زمان اخذ و مدت دوره-1

 شرایط اخذ دانشجویان رشته
مدت زمان 
 کارآموزي

 ماه)2ساعت ( 300 )5تابستان سال سوم به بعد (بعد از ترم  مهندسی عمران
 ساعت 240 تابستان سال سوم به بعد صنایعمهندسی 

 ساعت 160 )4و  3تابستان سال دوم (بعد از ترم  *)1مهندسی نفت (کارآموزي 
 ساعت 160 )6و  5تابستان سال سوم (بعد از ترم  *)2مهندسی نفت (کارآموزي 

 امکان پذیر نمی باشد.دانشجویان رشته مهندسی نفت به صورت همزمان در یک تابستان  2و  1اخذ کارآموزي *
 می باشد. 31/05/1398الی  01/04/1398*مهلت گذراندن دوره کارآموزي، 

 می باشد. 20/06/1398الی  09/06/1398*مهلت تحویل و ارائه گزارش دوره کارآموزي و پروژه ها و ثبت نمره آنان 
 

 گردد.نوان ترم تابستانی محاسبه میگردد و به عواحدهاي کارآموزي فقط و فقط در تابستان هر سال ارائه می -2

دانشجویان موظفند درس کارآموزي خود را طبق جدول زمانبندي باال اخذ نمایند تا براي فراغت از تحصیل آنهـا  -3

 مشکلی پیش نیاید.

توانـد در همـان تابسـتان بـه صـورت      می واحد دیگر 5در هر تابستان، در صورت اخذ واحد کارآموزي دانشجو  -4

آئـین نامـه تـرم    در رابطه با تـرم تابسـتانی بـه     بیشتر ها اخذ نماید. جهت کسب اطالعاتسایر دانشگاه مهمان در

در تابسـتان   واحد درسی آنها جهت فارغ التحصیلی 8(به استثناي دانشجویانی که حداکثر مراجعه نمایید تابستانی

 .)واحد باقیمانده خود در تابستان اقدام نماید 8و می توانند نسبت به اخذ هر  باقی مانده است 1398

واحد  1 عالوه بر اخذواحد درسی آنها جهت فارغ التحصیلی باقی مانده است،  8دانشجویان دانشگاه که حداکثر  -5

واحدهاي درسی خود انتخاب یکی از دو حاالت زیر جهت اتمام   آئین نامه ترم تابستانیمطابق  توانند، میکارآموزي

واحـد   8از سـقف  ، به نحوي که کلیه دروس آنها جهت اخذ مدرك کارشناسی در تابستان به پایـان برسـد و   نمایند

 گردد:در غیر اینصورت نمره هیچ یک از دروس نامبرده ثبت نمی بیشتر نگردد.

 ها اخذ نمایند.انشگاهواحد در همان تابستان به صورت مهمان در سایر د 7الف) حداکثر تا سقف 

به صورت معرفی به استاد در دانشگاه گرمسار و بقیـه دروس خـود را در همـان     تئوري درس 2ب) حداکثر 

 واحد نگذرد. 7اخذ نمایند به نحوي که از سقف  هاتابستان به صورت مهمان در سایر دانشگاه

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار


