
 کارآموزی

آورد تا عالوه  های واقعی و موفق صنعتی، تجاری و خدماتی را فراهم میدوره کارآموزی فرصتی برای حضور دانشجویان در محیط 

آموخته  بکارگیری  خالقیتها،  بروز  واقعی،  کار  محیط  با  آشنائی  و  تجربه  پیاده  هابرکسب  آموخته و  رشد  سازی  تجربیات  تبادل  ها، 

مسئله،خودباوری   قدرت حل  و کسب  روش  دانشجویان  کارمندان،  بین  رفتارهای  کار،  بازار  با  ارتباطی  آشنایی  کارهای  و    ،کسب 

   کنند.بهترین نتیجه را از این دوران کسب قوانین کار و غیره 

 شرایط اخذ کارآموزی:

 باشد. می  6ـ دوره کارآموزی اولین تابستان بعد از ترم 

 واحد درسی است 80و حداقل واحد گذرانده شده نیاز واحدکارآموزی، درس روش تحقیق بوده پیشـ 

  محل های الزم مبنی بر پذیرش به عنوان کارآموز را انجام داده، رزومه کاملی از  دانشجو باید با محل کارآموزی مورد نظر توافق  ـ  

 کارآموزی به مسئول کارآموزی دانشکده ارائه نماید. 

  نامه به صنعتام به اخذ فرم معرفیدانشجوی متقاضی باید ثبت نام اولیه در سامانه همصدا را انجام داده، پس از تایید ثبت نام، اقدـ 

 و ارائه نامه موافقت محل کارآموزی به دانشکده را انجام دهد. 

تخصص استاد  با  کارآموزی  انجام  طول  در  دانشجو  می  یـ  اعالم  و  تعیین  دانشکده  طرف  از  که  بوده  شود،  کارآموزی  ارتباط  در 

 های الزم را به استاد ارائه و راهنمائیهای الزم را کسب کند.  گزارش 

کا محل  تغییر  به  مجبور  دانشجو  چنانچه  محل ـ  تغییر  به  اقدام  سپس  کسب،  را  کارآموزی  مسئول  موافقت  باید  باشد،  رآموزی 

 کارآموزی نماید. 

بازه رعایت  به  موظف  کارآموزی  زمان  طول  در  دانشجویان  م ـ  شده  مشخص  زمانی  ویهای  مسئول  گباشند  تاخیر،  ازای  به  رنه 

 کارآموزی از نمره ایشان کسر خواهد کرد. 

ارائه شده و عملکرد کارآموز در طول   نمره آن را  15باشد که  می   20  از  ـ نمره درس کارآموزی استاد تخصصی بر اساس گزارش 

اساس عملکرد دانشجو و رعایت    5در سامانه درج خواهد کرد.    دوره کارآموزی بر  اختیار مسئول کارآموزی است که  نیز در  نمره 

 های زمانی لحاظ خواهد شد. بازه

ای از طرف صنعت با درج شروع و پایان  کارآموز موظف به ارائه نامه  ساعت می باشد،   240ـ پس از اتمام زمان کارآموزی که معادل  

را نیز    های ارزیابی صنعت از دانشجو و دانشجو از صنعتفرم  باشد، عالوه بر اینعت کارآموزی دانشجو به دانشکده میو میزان سا

 نماید. ارائه می

 شود. شود. نمره دانشجو در سامانه وارد میهای اریابی در سامانه برای استاد تخصصی آپلود میـ گزارش کارآموزی به همراه فرم

https://www.zoomit.ir/category/zoomplus/management/


 زمانبندی انجام کارآموزیبرنامه 

 تاریخ پایان  تاریخ شروع 

 برگزاری جلسه توجیهی اخذ واحد کارآموزی

 

 اردیبهشت  25 اردیبهشت  15

 اردیبهشت  31 اردیبهشت  25 برگزاری جلسه معارفه شرکتها

 خرداد 20 خرداد 1 ثبت نام کارآموز در سامانه همصدا 

تکمیل ثبت  تایید شرایط ثبت نام و ورود اطالعات و 

 نام کارآموز

 خرداد 30 خرداد 1

 خرداد 30 خرداد 1 دریافت فرم معرفی به صنعت

 مرداد 15 خرداد 15 ارائه نامه تائیدیه صنعت به دانشکده 

هرنیمسال از طرف آموزش   ورود واحد کارآموزی در پورتال

 شود اعالم می 
_ 

هرنیمسال از طرف آموزش   حذف  و اضافه کارآموزی 

 شود اعالم می 
_ 

  240بعد از اتمام  بی کارآموزیاهای ارزیفرم

 ساعت 

اعالم از طرف واحد   

 کارآموزی دانشکده 

های تکمیل شده  ارائه گزارش کارآموزی به همراه فرم

 به مسئول کارآموزی 

  240بعد از اتمام 

 ساعت 
 شهریور 20

 بانآ30  مهر 15 ورود نمره کارآموزی 

 __ آذر 10 ثبت قطعی نمره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


