
 متداول سؤاالت

 

 کنم؟ نامثبتچه زمانی باید در سامانه کارآموزی  .1

تمایل خود دانشجو  بنا بردر سامانه کارآموزی وجود ندارد مگر اینکه  نامثبتدر حال حاضر، ضرورتی برای 

 . تعیین شده باشد باشد یا الزام از سوی شرکت محل کارآموزی

 اجباری برای اخذ درس کارآموزی و شروع روند آن چیست؟  یازهاینشیپ .2

واحد برای اخذ واحد کارآموزی الزامی است. برای شروع باید فرم درخواست اخذ  75پاسخ: گذراندن حداقل 

واحد کارآموزی را از سایت دانشکده دانلود کرده و مشخصات دانشجو در آن تکمیل گردد و برای تأیید 

 به تأیید آموزش دانشکده برسد.صالحیت اخذ واحد 

 باید چه مراحلی را طی کنم تا واحد کارآموزی را به اتمام برسانم؟  قاًیدقاخذ کارآموزی را دارم،  یازهاینشیپمن  .3

به  نامهیمعرفتکمیل فرم اخذ واحد کارآموزی و ارائه آن به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده، دریافت  دانلود و

 دن واحد کارآموزی در شرکت مذکور به طریق مقتضی، کارآموزی و گذران محل کارآموزی، حضور در محل

 

هر یک از مراحل کارآموزی در چه تاریخی باید انجام شود؟ در چه تاریخی باید گزارش کارآموزی را تحویل  .4

 دهم؟

 . تحویل گردد وریشهر 20اقدام گردد. گزارش کارآموزی تا    نامثبتاز اول اردیبهشت برای 

 

 برای کارآموزی بهتر است؟ استارتاپ برم یا شرکت بزرگ؟ ییهاشرکتچه  .5

تی باشد و اینکه این ، اینکه به دنبال کسب چه دانش و مهارگرددیبازماین موضوع به تمایالت خود دانشجو 

  توان آموخت.را در کجا بهتر می دانش و مهارت

 

 

 صورتبه سؤالکارآموزی کنم؟ این  یافزارنرم یهاشرکتدر  توانمیمهستم آیا  افزارسختمن گرایش  .6

  هم ممکن است پرسیده شود برعکس

 و برعکس() است. بالمانعافزاری نرم یهاشرکتبله، کارآموزی در 



 

 کارآموزی را انجام دهم؟  ،اساتیدتوانم در آزمایشگاه پژوهشی آیا می .7

 و موافقت مدیر ارتباط با صنعت دانشکده، مانعی ندارد.  استاد سرپرست آزمایشگاه در صورت پذیرش از سوی

 

 کنم؟  نامثبترا  یکارآموزچه زمانی باید درس  .8

 واحد(  75) ازینشیپاولین تابستان پس از گذراندن  ،و گذراندن کارآموزی نامثبتبهترین زمان برای 

 

 من کیست و باید چه چیزی به ایشان تحویل دهم؟  یکارآموزاستاد  .9

 شوند.شما، یکی از اساتید گرایش شماست که توسط آموزش ثبت و معرفی می یکارآموزاستاد 

 دارد؟  ییهابخشچند صفحه است و چه  یکارآموزگزارش  .10

 . کارآموزی در سایت موجود است، مراجعه کنید یسینوگزارشقالب 

 

 چند واحد باید پاس کرده باشم تا بتوانم کارآموزی بروم؟ .11

  واحد 75

 

 مند هستم در کارآموزی شرکت کنم. آیا این امکان وجود دارد؟ ، اما عالقهامکردهمن تعداد واحد کمتری پاس  .12

 خیر.

 مشخصی پاس کرده باشم؟  یواحدهاآیا برای شرکت در کارآموزی باید  .13

 خیر

 

 در ترم غیر تابستان در کارآموزی شرکت کنم؟  توانمیمآیا  .14

 طبق دستورالعمل کارآموزی دانشکده، در موارد خاص این امکان و جود دارد.



 ؟ پرسدیماستاد کارآموزی از من در هنگام تحویل گزارش چه چیزهایی  .15

 از شما خواهند داشت. دیاگذراندهفنی در زمینه موضوع کارآموزی که  علمی و سؤاالت

 چه کنم؟ یکارآموزاه ندارم، برای من در تابستان خوابگ .16

 مراجعه فرمایید. ابستان به دفتر امور دانشجوییبا هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت برای گرفتن خوابگاه در ت

 سر بزنم؟ یکارآموزچه موقع به استاد  .17

 به استاد خود مراجعه کنید. الزم یهاییراهنمارای ارائه گزارش کار و دریافت بمقتضی  یهازماندر 

 ؟ خوردیمکارآموزی چیست و به چه دردی  یهانامه .18

 . باشدو آغاز کارآموزی در آن مرکز می شما به محل کارآموزی برای حضور نامهیمعرف

 

 داشته باشم؟  یکارآموزالزم است که در هنگام  ییهامهارتچه  .19

با زمینه کاری شرکت محل  ییهامهارتآموزی است لیکن داشتن کارآموزی فرصت مناسبی برای مهارت

 تواند مفید باشد.کارآموزی و گرایش شما می

 ؟ دهدیمآیا در محل کارآموزی، کسی به من آموزش  .20

نظارت بر فعالیت و آموزش شما در محل کارآموزی زیر نظر سرپرست کارآموزی و توسط کسانی که وی تعیین 

 گیرد.کند، صورت میمی

 ؟ شودینمموردنیاز در محل کار، در دانشگاه به من آموزش داده  یهایفناورچرا  .21

کند، لذا حضور در صنعت و گذراندن واحد موجود کفایت نمی یهایفناورظرفیت دانشگاه برای آموزش همه 

 کارآموزی برای شما الزم است.

 در کارآموزی دورکاری کنم؟ توانمیمآیا  .22

شود و نحوه انجام ، انجام میکندیمکارآموزی زیر نظر سرپرست کارآموزی که شرکت محل کارآموزی تعیین 

 .کنندیمتمامی کارها را ایشان تعیین و تأیید 



 آیا الزم است که برای کارآموزی رزومه داشته باشم؟  .23

  غالباً خیر.

 

 کارآموزی را باید به چه کسی تحویل دهم؟  یهانامه .24

 نامهیمعرفپس از صدور  شود.فرم درخواست واحد کارآموزی به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت تحویل می

 ، آن را به شرکت محل کارآموزی تحویل دهید.یکارآموز

 چه زمانی و به کجا مراجعه کنم؟  ت امضای مسئول کارآموزی دانشکدهبرای دریاف .25

پس از تکمیل فرم درخواست اخذ واحد کارآموزی و گرفتن امضای آموزش و استاد کارآموزی آن را به کارشناس 

 افتیدربه محل کارآموزی را  نامهیمعرفباید  خردادماهدفتر ارتباط با صنعت دانشکده تحویل دهید. تا پایان 

 . کنید

 

 شود؟ اخذ هافرم امضای چگونه موجود شرایط بهباتوجه .26

 .شوداز طریق ایمیل انجام می هافرمدر شرایط کنونی، امضای 

 

 ؟است الزامی کارآموزی اتمام نامه گرفتن آیا .27

 دریافت شود. هافرمبله، نامه اتمام کارآموزی باید به همراه دیگر 

 

 دهیم؟ تحویل کجا را کارآموزی و پروژه اتمام هایفرم .28

 ارتباطباید پس از اتمام کارآموزی به تأیید استاد کارآموزی رسیده و به همراه نمره نهایی استاد تحویل دفتر 

 .با صنعت دانشکده شود

 

 است؟ تمام مراحل آیا استاد توسط نمره اعالم از پس .29

 رسد.با ثبت نمره کارآموز در سیستم گلستان، مراحل کارآموزی به پایان می

 ؟شودمی ثبت نمره استاد توسط نمره اخذ از بس آیا .30

 گلستان ثبت شود. سیستم درو نمره نهایی باید به دفتر ارتباط با صنعت تحویل شود تا  هافرم

 است؟ باقی زمان نمره ثبت و مدارک تحویل و کارآموزی درس انجام جهت زمان تاریخی چه تا .31

 باید گزارش کارآموزی و نمره نهایی تحویل گردد. شهریور 20تا 


