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 9317در تابستان  توسط دانشجویان کارآموزیواحد اخذ  شرایط

 

 :باشدبه شرح ذیل می دانشجویان واحد کارآموزی زمان اخذ و مدت دوره-1

 شرایط اخذ دانشجویان رشته
مدت زمان 

 کارآموزی

 (ماه2)ساعت  033 (5بعد از ترم )تابستان سال سوم به بعد  مهندسی عمران

 ساعت 243 تابستان سال سوم به بعد صنایعمهندسی 

 ساعت 163 (4و  0بعد از ترم )تابستان سال دوم  *(1کارآموزی )مهندسی نفت 

 ساعت 163 (6و  5بعد از ترم )تابستان سال سوم  *(2کارآموزی )مهندسی نفت 

 .امکان پذیر نمی باشددانشجویان رشته مهندسی نفت به صورت همزمان در یک تابستان  2و  1اخذ کارآموزی *

 .گرددگردد و به عنوان ترم تابستانی محاسبه میواحدهای کارآموزی فقط و فقط در تابستان هر سال ارائه می -2

دانشجویان موظفند درس کارآموزی خود را طبق جدول زمانبندی باال اخذ نمایند تا برای فراغتت از تحیت ل آنهتا    -0

 .مشکلی پ ش ن اید

تواند در همان تابستان به صورت مهمان در می واحد دیگر 5در هر تابستان، در صورت اخذ واحد کارآموزی دانشجو  -4

مراجعته   آئ ن نامه تترم تابستتانی  در رابطه با ترم تابستانی به  ب شتر جهت کسب اطالعات. ها اخذ نمایدسایر دانشگاه

بتایی مانتده    1017در تابستتان   آنها جهت فارغ التحیت لی واحد درسی  8به استثنای دانشجویانی که حداکثر )نمای د

 .(است

واحتد   1 عالوه بتر اختذ  واحد درسی آنها جهت فارغ التحی لی بایی مانده است،  8دانشجویان دانشگاه که حداکثر  -5

انتختا   یکی از دو حاالت زیر جهت اتمام واحدهای درستی ختود     آئ ن نامه ترم تابستانیمطابق  توانند، میکارآموزی

واحد ب شتتر   8از سقف ، به نحوی که کل ه دروس آنها جهت اخذ مدرک کارشناسی در تابستان به پایان برسد و نمایند

 :گردددر غ ر اینیورت نمره ه چ یک از دروس نامبرده ثبت نمی .نگردد

 .یندها اخذ نماواحد در همان تابستان به صورت مهمان در سایر دانشگاه 7حداکثر تا سقف ( الف

به صورت معرفی به استاد در دانشتگاه گرمستار و بق ته دروس ختود را در همتان       تئوری درس 2حداکثر (  

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

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار


