
کارآموزیمراحل انجام   

 
رآموزی ارائه می شود مگر آنکه دانشجو کاواحد درسی در تابستان واحد 75بعد از گذراندن  

.روز در هفته کالس داشته باشدواحد یا حداکثر دو  8نیم سال آخر تحصیلی باشد و حداکثر   

 

از فعالیت آن سازمان به همراه آدرس، شماره تماس، خالصه ای 

حویل دفتر ارتباط ت خود کارآموزی همراه با فرم آدرس وب سایت

تا بررسی های الزم صورت پذیرد. ، با صنعت دهد  

 

 

 

 

از  کارآموزی در تابستان را دارند،شرایط  گرفتن دانشجویانی که 

 نمایند.اقدام به تکمیل فرم  ماه تا آخر خردادابتدای اردیبهشت 

  (ساعت( 300به مدت دو ماه )  )شروع کارآموزی از دهم تیر ماه

 شرایط گرفتن کارآموزی راخر تحصیلی دانشجویانی که در نیم سال آ

) شروع  اقدام به تکمیل فرم نمایند.پس از انتخاب واحد  دارند،

( ساعت( 300به مدت دو ماه )  کارآموزی از ابتدای ترم تحصیلی  

به  آن اول بخش و تکمیلگرفتن کارآموزی  فرممطالعه دستورالعمل و دریافت 

 صورت تایپ شده ) از وب سایت دانشکده، قسمت دانشجویان، فرم های پژوهشی(

 

مطابق با دفتر ارتباط با صنعت دانشکده آموزی توسط استاد راهنمای کار 

 دانشجو تأیید می شود.رشته و فعالیت مور نظر ظرفیت پذیرش استاد، 

 

معرفی می کنددر صورتی که دانشجو محل کارآموزی خود را  ی برای گذراندن کارآموزی در نظر ندارددر صورتی که دانشجو محل   

خود را تکمیل  کارآموزی در اوایل ماه اردیبهشت فرم

 کرده و به دفتر ارتباط با صنعت اعالم کنید.  

 

 

 

 

استاد ) امضاء  فرمدوم بخش تکمیل 

( راهنما  

 

فرم ) امضاء بخش سوم تکمیل 

 معاون پژوهشی دانشکده(  

 

) مهر و فرم بخش چهارم تکمیل 

 امضاء محل کارآموزی(

 

فرم ) گرفتن  پنجمبخش تکمیل 

 تاییدیه آموزش(

 

 فرم ) امضاء استاد راهنما( آخربخش تکمیل 

 و تحویل به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده 

 

 دریافت نامه رسمی یک هفته بعد

معرفی به محل کارآموزی مورد نظر  

 از دفتر ارتباط با صنعت 

 

در کارآموزی درس مشخصات ثبت 

توسط دفتر ارتباط  یستم گلستانس

) پس از انتخاب با صنعت دانشکده 

( کارآموزی توسط آموزش  واحد  

 

، تکمیل از وب سایت دانشکدهکارآموزی  2و  1فرم های شماره دریافت 

تهیه گزارش با هماهنگی استاد کارآموزی و سرپرست و تأیید آن و 

) طبق دستورالعمل(در زمان دوره کارآموزی  کارآموزی  

  

تکمیل شده به همراه  2و  1فرم های شماره در پایان کارآموزی 

ز محل کارآموزی نامه ای رسمی او فایل گزارش کارآموزی 

تحویل دفتر ارتباط با صنعت دانشکده شود.  3مطابق فرم شماره   

) حداکثر زمان تحویل موارد فوق، برای دانشجویانی که در تابستان 

کارآموزی دارند تا 20 شهریور و برای دانشجویانی که در نیم سال 

 آخر تحصیلی کارآموزی دارند تا پایان ترم تحصیلی می باشد.(   

  

در کارآموزی خود را در ترم تابستان گرفته اند، که دانشجویانی 

صورتی که مدارک و نمره انها بعد از تاریخ20 شهریور و حداکثر تا 

موعد حذف و اضافه به دفتر ارتباط با صنعت اعالم نشود، به ازای هر 

روز تاخیر تا 20 مهر ماه، 25/. از نمره نهایی دانشجو کسر می شود و 

 بعد از 20 مهر، یک نمره ردی برای او در نظر گرفته خواهد شد. 

 


