
 به نام خدا

:( واحد کارآموزی را اخذ نموده اند98-99قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال جاری )نیمسال دوم   

الزم بذکر است پس از این تاریخ و به واحد پژوهش ارائه دهید.ود را تکمیل خفرم های کاراموزی تیرماه  5تا  خواهشمند است

نمی شود.فرم های کاراموزی تحویل گرفته   

تیرماه : 5خرداد تا  17روزهای حضور مدیران گروه از تاریخ   

، چهارشنبه، پنج شنبهسه شنبه  

15الی  9از ساعت   

 خانم دکتر بحرینی مدیرگروه محترم برق

، پنج شنبهچهارشنبه، سه شنبه  

14الی  9 تز ساعا  

دیرگروه محترم کامپیوترم  آقای دکتر نیکنام 

 دوشنبه،سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه

15الی  9از ساعت   

 آقای دکتر وفایی مدیر گروه محترم عمران و معماری

 سه شنبه، چهارشنبه، پنج شنبه 

13الی  9ساعت  از  

 خانم دکتر اخوان مدیر گروه محترم صنایع و حسابداری

 

 مراحل تکمیل فرم کار آموزی :

 فرم های کارآموزی در سایت دانشگاه قسمت آیین نامه ها / پژوهشی / مرتبط با دانشجویان بارگذاری شده است.

نمونه فرم را از این قسمت دانلود نمایند:دانشجویان گرامی می بایست سه   

فرم گزارش کار هفتگی کارآموزی -1  

فرم گزارش کار ماهانه کارآموزی  -2  

فرم تایید محل و اتمام کارآموزی -3  

فرم گزارش کار هیچ  فرم های شماره یک و دو را به صورت کامل تکمیل نمایید.توجه فرمایید بدون امضا و مهر سرپرست کارآموز

ه اعتباری ندارد.گون  

به موارد زیر توجه بفرمایید: 3برای تکمیل فرم   

 

 

 

 

 



 

 مرحله اول :

 این قسمت توسط دانشجو باید تکمیل گردد.اطالعات خود را دقیق و خوانا وارد نمایید.

 

 

 

 مرحله دوم :

مدیران محترم گروه که در ابتدای اطالعیه ذکر این قسمت توسط مدیرگروه تایید و امضا می شود.دقت بفرمایید طبق جدول حضور 

) به علت شیوع ویروس کرونا و تایید محل کاراموزی از سوی مدیر گروه محترم می توانید گردیده است به دانشگاه مراجعه فرمایید.

 امضای مرحله دوم و چهارم را باهم اخذ نمایید(

 

 مرحله سوم :

تکمیل می گردد.دقت بفرمایید که سرپرست کارآموز نمره شما را وارد نماید. الزم بذکر است این قسمت توسط سرپرست کارآموز 

 این قسمت بدون مهر سرپرست کار آموز اعتباری ندارد.

ساعت می باشد.ساعت کارآموزی باید مطابق تعداد واحد اخذ شده شما باشد. 120هر واحد کارآموزی برابر   

 

 



 

 

 مرحله چهارم :

توسط مدیرگروه تایید و امضا می شود.دقت بفرمایید طبق جدول حضور مدیران محترم گروه که در ابتدای اطالعیه ذکر این قسمت 

گروه محترم می توانید  گردیده است به دانشگاه مراجعه فرمایید.) به علت شیوع ویروس کرونا و تایید محل کاراموزی از سوی مدیر

نمایید( امضای مرحله دوم و چهارم را باهم اخذ  

 

تا نمرات شما ثبت گردد سپس فرم تکمیل شده را به واحد پژوهش تحویل دهید  

می باشد، در غیر این صورت حذف می گردد.تیرماه  5تحویل فرم کارآموزی  لتتذکر : مه  

 

  

    باتشکر

 واحد پژوهش

13/3/99  

 

 


