
 بسمه تعالی
 دانشگاهمهندسی  های رشتهدانشجویان  کلیه اساتید و قابل توجه

مان بندی تحویل، ارائه ز  های قبلی درخصوو  و اطالعیه  شورای آموزشی دانشگاه 5931آبان ماه  مصوبه به استناد

طوو  ناوا،یپ پوووهه ووار       هوای ووویدیپ پوووهه سوازه هوای بتنویپ پوووهه   صصویپ        از دروس پوووهه سوازه   و دفاع

گووه های آموزشی ماندسوی عرووانپ ماندسوی مررواریپ      (2)کارآموزی و  (5)کارآموزیپ کارآموزی پ پووههالتحصیلیپ

به شو  ذ،و   پ  9326-27سال تحصیلی  (263) و تابستان (269) دومنیمسال  ی صنا،عماندسی نفت و ماندس

های مذکور چه از سرت دانشجو و چوه از سورت   های بردی ناشی از  اخیو در  ار،خلذا کلیه مسئولیت .اعالم می گودد

 .می باشدبر عهده شخص دانشجو پ موبوطه اسا ید

 9326-27سال تحصیلی  (263) و تابستان (269) دومنیمسال   از دروس زمان بندی تحویل، ارائه و دفاع

 نام درس گروه آموزشی
 توسط اساتید ثبت نمرهمهلت 

 گلستان آموزشی در سامانه 

 مهندسی عمران

 های فوالدیپروژه سازه

 های بتنیپروژه سازه

 پروژه تخصصی

 39/66/9327   حداکثر تا تاریخ

 36/67/9327   تا تاریخ حداکثر 96/66/9327از تاریخ  کارآموزی

 مهندسی نفت

 39/66/9327   حداکثر تا تاریخ پروژه فارغ التحصیلی

 (9)کارآموزی 

 (9)کارآموزی 
 36/67/9327   حداکثر تا تاریخ  96/66/9327از تاریخ 

 مهندسی صنایع
 39/66/9327   حداکثر تا تاریخ پروژه

 36/67/9327   حداکثر تا تاریخ  96/66/9327از تاریخ  کارآموزی

 39/66/9327   حداکثر تا تاریخ طرح نهایی مهندسی معماری

هوای  نری باشند و  اخیو در  ار،خهای مذکور به هیچ عنوان قاب   رد،د با  وجه به مصوبه شورای آموزشیپ  ار،خ: نکته

لوذا کلیوه   . گوودد موی  در کارنامهه آموزشهی دانشهجویان    حذف آموزشی یا نمره صفردرج ووق الذکو منجو بوه  

بر عهده شهخص   پهای مذکور چه از سرت دانشجو و چه از سرت اسا یدهای بردی ناشی از  اخیو در  ار،خمسئولیت

 .می باشددانشجو 

تمدیهد رهرو ه در   آوریپ آموزشی و آئین نامه آموزشی وزارت علوومپ  حیییوات و وون   با  وجه به مصوبه شورای : نکته

پ و در صورت  اخیو در  ار،خ هوای وووق الوذکوپ پو  از     های تحصیلی دانشجویان امکان رذیر نمی باشدنیمسال

پ دانشجو موظف به اخذ مجدد نمره صفر در کارنامه آموزشی دانشجو در نیمسال مذکور حذف آموزشی یا درج

                   .در نیرسال بردی می باشددرس مذکور 

 دانشگاه گرمسار اداره آموزش            


