
  1398 -99 دومنيمسال آموزي در دانشجويان متقاضي انجام كار قابل توجه

 خواهد بود. 98-99سال تحصيلي  اول ترم و واريز شهريه اين درس طبق تقويممهلت انتخاب واحد  -1

 16 تاا ساق    د حداكثرنتوانموزي ميآ، دانشجويان در طول نيمسال به همراه كارهاي كارآموزينامهطبق آئين  –2

 .درسي ديگر را نيز انتخاب نمايند احدو

واحد، درس كارآموزي را نيز  انتخاب نمايناد، مناوب بار     24مي توانند تا سق   التحصيلفارغدانشجويان  :1تبصره

 ساعت در روز( براي انجام كارآموزي داشته باشند. 8طور كامل وقت آزاد )هاينكه سه روز درهفته ب

واحاد درساي را    70 حاداقل  ي اخذ كارآموزي در زمان انتخااب واحاد بايساتي   برامهندسي پزشكي دانشجويان  -3

 گذرانده باشند

معاادل   روز مفيد كاري و 30به مدت  22/03/99لغايت  16/10/99از تاريخ  دومزمان انجام كارآموزي در ترم   -4

  .ساعت خواهد بود 192 حداقل

 پذير نمي باشد .به هيچ عنوان امكان  نيمسال اولحذف درس كارآموزي   –5

باشد ولي مي 25/06/99 اولهاي آموزشي، حداكثر مهلت ثبت نمره كارآموزي براي نيمسال با توجه به بخشنامه  -6

چنانچه دانشجو داراي مشكل اتمام سنوات تحصيلي نباشد و با توجه به داشتن شرايط الزم و رعايت سق  مجاز 

اين مهلت قابل  واحد در مجموع با كارآموزي(، 16غير از تابستان هاي به )در نيمسال واحد به همراه كارآموزي

باشد. بديهي است در صورت عدم داشتن شرايط الزم در نيمسال تمديدي، اين درس مي 30/10/99 تمديد تا تاريخ 

 گردد. حذف شده محسوب مي

بندي پيوست و از طريق سيستم مكانيزه و در محل گروه جدول زمان صدور معرفي نامه هاي كارآموزي مطابق  -7

 .موزشي مربوطه انجام خواهد پذيرفتآ

هاي مقرر قيد شاده در   هاي الزم از طرف گروه و در زمان انجام كارآموزي تنها بعد از تائيد و صدور معرفي نامه -8

 گردد.شده محسوب ميل و حذف غير قابل قبو فرم معرفي نامه، ميسر خواهد بود. در غير اينصورت كارآموزي

براي اعامم نماره    باشد،سازمان رسيده  /امضاء و مهر باالترين مقام شركت ارائه فرم پايان دوره كارآموزي كه به – 9

 الزامي است.جهت ثبت در پرونده دانشجو،  ي توسط استاد درس به اداره آموزشكارآموز

 

 «نخواهد بود  به هيچ عنوان قابل تمديد شدهاعالمهاي زمان» 
 

 معاونت پژوهشي دانشكده مهندسي

 

 

 

 
 

 



 جدول زماني انجام مراحل كارآموزي

 1398 – 99 دومترم 

 
 

 

 گروه مربوطه  ازدرخواست صدور معرفي نامه كارآموزي 

 07/12/98شنبه چهار روزتا حداكثر 

 

 و انجام امور مالي انتخاب واحد درس كارآموزي

 دانشگاه طبق تقويم

 دريافت معرفي نامه اوليه كارآموزي از گروه مربوطه

 12/12/98شنبه دو روزتا حداكثر 

 

 تحويل برگه موافقت محل انجام كارآموزي به گروه مربوطه 

 14/12/98 شنبهچهار روزتا حداكثر 

 دريافت معرفي نامه نهايي كارآموزي از گروه 

 21/12/98شنبه چهار روزتا حداكثر 

 

 16/01/99 شنبه :زيرآموكاشروع 


