قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز (روزانه و شبانه کارشناسی)
بدینوسیله تقویم دانشگاهی نیمسال تابستان سال تحصیلی  3196-97جهت اطالع کلیه دانشجویان دانشگاه اعالم میگردد .امید است دانشجویان عزیز برابر زمان بندد اعدالم
شده از سو گروه ها مربوطه نسبت به امور ثبت نام و انتخاب واحد طبق مقررات آموزشی اقدام نمایند .
دانشگاه گرمسار فقط و فقط واحدهای پروژه فارغ التحصیلی ،پروژه ،پروژه تخصصی ،پروژه سازه های فوالدی ،پروژه سازه های بتن آرمه ،پایان نامه ،طرح نهایی ،کارآموزی،
کارآموزی  ،1کارآموزی  2و معرفی به استاد برای ترم تابستان  1931ارائه میدهد که دانشجویان بایستی به صورت اینترنتی و از طریق سامانه گلستان در بازه زمانی  91الی 32
تیرماه  9211اقدام به انتخاب واحد ترم تابستان طبق اطالعیه مربوطه نمایند .انتخاب واحد کلیه گروه ها به صورت اینترنتی به ترتیب گروه ها آموزشی جدول زیر:
ورودی دانشجویان

گروه آموزشی

ساعت

تاریخ انتخاب واحد

دانشجویان ماقبل بهمن ( 3191ماقبل از )911

تمامی گروه ها

34-31

مهر )913( 3191

(گروه مهندسی عمران ،صنایع ،معماری ونفت)

31-31

مهر )903( 3190

تمامی گروه ها

34-31

مهر و بهمن  911( 3191و  )913و مهر )963( 3196

(گروه مهندسی عمران ،صنایع ،معماری و نفت)

31-31

سه شنبه 3197/40/39
چهار شنبه 3197/40/14
پنجشنبه 3197/40/13

کلیه ورودی ها و دانشجویان تأخیری

الی
شنبه 3197/40/11

تمامی گروه ها
(گروه مهندسی عمران ،صنایع ،معماری و نفت)

34-31

* انتخاب واحد کلیه گروه های آموزشی برای تمامی دانشجویان به صورت اینترنتی میباشد.
*تمامی دانشجویان ملزم به رعایت پیشنیازی و همنیازی می باشند در غیر اینصورت ،تمامی عواقب عدم رعایت پیشنیازی و همنیازی به عهده خود دانشجو می باشد و اداره
آموزش میتواند به محض اطالع از موضوع ،تمامی واحدهای آموزشی رعایت نشده دانشجو را حذف نماید.
شروع کالس ها :با توجه به موضوعیت پروژه دروس ارائه شده ،کالسی برای دروس ارائه شده تشکیل نمیگردد .مگر درصورت تقاضای استاد درس مذکور جهت هماهنگی پروژه
برای یک جلسه با هماهنگی و اطالع قبلی به دانشجویان و اداره آموزش دانشگاه ،یک جلسه آموزشی تشکیل خواهد گردید.
حذف اضطراری(حذف تکدرس) :طی نامه و گزارش تائید شده استاد و مدیرگروه درس مذکور ،قبل از ثبت نهایی نمرات صورت میپذیرد.
مهلت ثبت نهایی نمرات  :شنبه 3197/46/13
راه ارتباطی دانشجویان با اساتید دروس مذکور ،جهت هماهنگی و انجام امور محوله به پیوست بر روی سایت دانشگاه اطالع رسانی شده است.

تبصره  -9با توجه به ترم تابستانه بودن نیمسال مذکور ،حذف و اضافه و ترمیم برای دروس مذکور وجود نخواهد داشت ،لذا دانشجویان نسبت به انتخاب واحد دروس خود دقت الزم
را بعمل آورند .بعد از مهلت مقرر انتخاب واحد هیچگونه حذف و یا انتخاب واحدی صورت نمی پذیرد( .اصالحات انتخاب واحد و حذف و اضافه وجود ندارد)
تبصره  -3دانشجویان متقاضی دروس کارآموزی ،کارآموزی  1و  2نیز الزاما بایستی در انتخاب واحد ترم تابستان  1931شرکت نمایند و نسبت به اخذ دروس مذکور اقدام نمایند.
تبصره  -2اخذ واحد کارآموزی  1و  2در تابستان به صورت همزمان ممنوع می باشد.
تبصره -4کلیه شهریهها برای کلیه دانشجویان دوره روزانه و شبانه طبق جدول فوق و تعرفه دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه می باشد و مربوط به دانشجویانی میباشد که دروس مذکور
را در دانشگاه گرمسار اخذ نموده باشند .همچنین زمان پرداخت شهریه دانشجویان قبل از انتخاب واحد نیمسال اول  1931-39می باشد( .جهتت اطالعتات بیشتتر بته اطالعیته تترم
تابستان دانشگاه گرمسار مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)
تبصره -5کلیه دانشجویان روزانه از پرداخت شهریه (ثابت و متغیر) مربوط به واحد کارآموزی و دروس معرفی به استاد در تابستان  1931معاف هستند.
تبصره  -6دانشجویانی که درسی را کسر واحد گردیدهاند (نمره قبولی در درس کسب نکرده اند) و این درس پیش نیاز درس دیگر می باشد می توانند این دو درس را بصورت همنیاز
اخذ نمایند .چنانچه یک درس پیش نیاز چند درس نیز باشد  ،دانشجو می تواند کلیه دروس را هم نیاز با درس پیش نیاز کسر واحد شده اختذ نمایتد .دانشتجویانی کته دارای غیبتت
امتحانی (موجه و غیر موجه) ،محرومیت از امتحان و نمره  0/22کمیته انضباطی هستند مشمول استفاده از این بند نمی باشند.
تبصره  -1دانشجویان ترم آخر و فارغ التحصیل ضمن معاف بودن از رعایت مقررات پیش نیازی و هم نیازی (تبصره واحده ماده  )3می توانند به شرط اتمام کلیته دروس دوره تتا 9
واحد در نیمسال تابستان آخر اخذ نمایند و همچنین از تسهیالت اخذ دو درس غیر حضوری (به شرط عدم ارائه درس توسط دانشکده در آن نیمستال) بته صتورت معرفتی بته استتاد
استفاده نمایند( .جهت اطالعات بیشتر به اطالعیه دروس معرفی به استاد مندرج بر روی سایت مراجعه نمایید)
ریاست دانشکده فنی و مهندسی

