
 0011كارآموزي تابستان اطالعيه 

 
 .اندرا گذراندهواحد كارآموزي  0011قابل توجه دانشجوياني كه در تابستان 

 

براي گذراندن دوره  0011ضمن آرزوي موفقيت براي دانشجوياني كه از فرصت تابستان 

مندي شما از تجربيات مفيد حاصل از اند و با آرزوي بهرهكارآموزي استفاده نموده

 توجه بفرماييد: خواهشمند است با دقت به نکات زيرگذراندن اين دوره، 

و ارتباط مفيد جهت نوشتن گزارش كارآموزي از راهنمايي استاد كارآموزي خود  -0

 استفاده نمائيد.و موثر با ايشان 

باشد، ولي با توجه به شروع مي 0011مهر  01كارآموزي آخرين مهلت اتمام دوره  -2

، بهتر است دوره كارآموزي تا اين تاريخ به اتمام 0011شهريور  27ترم جديد از 

 برسد تا تداخلي بين كالسها و انجام كارآموزي بوجود نيايد.

مهر در  01تا  01لطفا نسخه اوليه گزارش كارآموزي خود را نهايتا در بازه زماني  -0

قرار دهيد تا پس از بررسي ايشان،  اختيار استاد راهنماي محترم كارآموزي

 ايي و اصالحي نهنسخه 0011آبان  00نهايتا تا تاريخ تکميل و اصالح گردد و 



 . پس از تاريخ فوقگرددي گزارش كارآموزي در سامانه همصدا بارگذاري شده

  امکان بارگذاري گزارش كارآموزي در سامانه همصدا وجود ندارد.

)فرم آن به پيوست   صنعت از دانشجو برگه ارزيابيبعد از اتمام دوره كارآموزي،  -0

بر روي  ساعت كارآموزي 201) نامه گواهي كارو در انتهاي اين اطالعيه قرار دارد( 

( را از محل كه نمونه آن به پيوست اين اطالعيه وجود دارد سربرگ كارخانه

توجه داشته باشد، هر دو مورد الزم است مهمور  كارآموزي خود دريافت نمائيد.

 به مهر شركت باشند.

هاي موجود بارگذاري گزارش كارآموزي نظرسنجي اتمام كارآموزي و لطفا بعد از -1

 در سامانه همصدا را تکميل نماييد.

 ساعت( را در 201گواهي كار )نامه   برگه ارزيابي صنعت از دانشجو و همچنين  -6

براي سرپرست كارآموزي گرايش خود  pdfاي با فرمت قالب يک فايل دوصفحه

 نماييد. ايميل

 



آخرين مهلت ثبت نمره كارآموزي توسط استاد راهنماي محترم كارآموزي در  -7

 باشد.مي 0011آبان  01سامانه همصدا 

 دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسي نساجي

 01/6/0011 

  



 

 

 
 

 ساعت( 201ي گواهي كار )نامه نمونه

 سربرگ شرکت

 
  



 


