
 قابل توجه

  79 -79دوم  نيمسالدانشجويان متقاضي كارآموزي در 

 مي باشد. دومموزي مطابق برنامه زمان بندي انتخاب واحد دانشگاه در نيمسال مهلت انتخاب واحد كارآ – 1

برابر با جددول زمدان    22/11/69درخواست صدور معرفي نامه كارآموزي در گروه آموزشي مربوط از تاريخ -2

 ت انجام خواهد شد.بندي پيوس

 «زمانهاي فوق به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود . » 

موزي مي تواند حدداكرر  در مجموع با كارآطبق آئين نامه هاي كارآموزي ، دانشجويان در طول نيمسال  – 2

 نمايندددددددددددددددددددد  ي انتخددددددددددددددددددداب واحدددددددددددددددددددد درسددددددددددددددددددد  19

ارآموزي را نيد   انتخداب نمايندد،    واحدد، در  كد   22تبصره : دانشجويان فارغ التحصيل مي توانند تا سدف   

 ساعت در روز( براي انجام كارآموزي داشته باشند. 8منوط بر اينكه سه روز درهفته بطور كامل وقت آزاد )

واحد درسي و در دوره كدارداني   111دانشجويان براي اخذ كارآموزي بايستي در دوره كارشناسي پيوسته -2

 گذرانده باشند.واحد درسي را  91و كارشناسي ناپيوسته 

 انجام كارآموزي قيد شده است.زمان مدت عداد واحد يا نها تاسترناء رشته هايي كه در سرفصل آ تبصره : به

 خواهد بود. 18/1/69شنبه  از تاريخ  دومشروع زمان انجام كارآموزي در نيمسال -5

مدي   15/9/69،دوميمسدال  با توجه به بخشنامه هاي آموزشي، حداكرر مهلت ثبت نمره كارآموزي بدراي ن -9

، در خصدو   2باشد.)چنانچه دانشجو داراي مشكل اتمام سنوات تحصيلي نباشد و با توجده بده نكدات بندد     

الزم  قابل تمديد است.( لذا دانشجويان محترم بايستي توجه 15/11/69اين مهلت تا تاريخ  ،مجاز دسف  واح

 در غير اينصورت در  حذف شده محسوب مي گردد.  ،را در انجام به موقع كارآموزي داشته باشند

قيد شده معتبر خواهدد   امه هاي الزم و در زمان هاي مفررانجام كارآموزي پس از تاييد و صدور معرفي ن -9

و مسئوليت و عواقب بعدي آن متوجه خود دانشدجو   تلفي شده بود. در غير اينصورت كارآموزي كان لم يكن

 خواهد بود.

امه هاي كارآموزي مطابق جدول زمان بندي پيوستي و از طريق سيستم مكاني ه ودرمحدل  صدور معرفي ن-8

 .گروه آموزشي مربوطه انجام خواهد پذيرفت

 

 معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي

 



 جدول زماني انجام مراحل كارآموزي

 79 – 79 دوم نيمسال

 
 

 

 گروه مربوطه  ازدرخواست صدور معرفي نامه كارآموزي 

  11/79/ 23شنبهدوغايت ل79 /32/11 شنبهدو از

 و انجام امور مالي انتخاب واحد درس كارآموزي

 يم دانشگاه طبق تقو

 گروه سايت دريافت معرفي نامه اوليه كارآموزي از 

  13/13/79 شنبه لغايت 5/13/79شنبه  از 

 ربوطه مكارآموزي به گروه انجام تحويل برگه موافقت محل 

 11/13/79شنبهدوتا تاريخ 

 و جلسات توجيهيدريافت معرفي نامه نهايي كارآموزي از گروه 

 32/13/79 چهارشنبهتا تاريخ 19/13/79به چهارشناز

 11/1/79 شنبه  شروع كارآموزي :

 


