
 بسمه تعالی

 معاونت پژوهش و فناوری 10شماره  اطالعیه
 

 

 با رعایت 1399 شیوه اخذ و انجام امور واحد کارآموزی دانشجویان کارشناسی در تابستان

  گذاری اجتماعیفاصله
 

 

های ستاد ملی مبارزه با و رعایت دستورالعمل 19 شیوع ویروس کوویدو کاهش احتمال  به منظور پیشگیری

برای دانشجویان ورودی سال  مراحل اخذ و انجام امور کارآموزیاجتماعی، گذاری بنی بر فاصلهکرونا م

، به شوندالتحصیل میفارغ 1399-1400حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی که  و قبل از آن 95

 :ددگرشرح ذیل تعریف می
 

حداکثر  پیشخوان خدمتو درخواست کارآموزی از طریق  مراجعه به پورتال گلستان دانشگاه: دانشجو -1

 1399تیر ماه  15تا تاریخ 

ارسال آن به  دانشجو با گذراندن واحد کارآموزی والتحصیلی فارغتأیید شرط  آموزش دانشکده: -2

التحصیلی، درخواست دانشجو فارغید )در صورت عدم تأیاز طریق پورتال آموزشی  سرپرست کارآموزی

 گردد.(منتفی تلقی می

و تعیین استاد کارآموزی تأیید محل کارآموزی درج شده در درخواست دانشجو : سرپرست کارآموزی -3

 با هماهنگی مدیر گروه 

از طریق پیشخوان  مجدداقدام  محل کارآموزی و در صورت عدم تأییدحل کارآموزی تغییر م :دانشجو -4

 خدمت 

محل به نامه دانشجو ارسال معرفیصدور و  ،در صورت تأیید درخواست کارآموزی :وزش دانشکدهآم -5

 رونوشت نامه در پورتال توسط دانشجو قابل مشاهده است(.)کارآموزی 

سایت دانشگاه به آدرس از  )فرم شروع کارآموزی( (2فرم شماره )دریافت  :دانشجو -6

tp://www.sru.ac.irht   از طریق امور کارآموزی منویاز: 

 امور کارآموزی <<مدیریت کارآفرینی و ارتباط با صنعت  <<معاونت پژوهش و فناوری  <<ستادی  واحدهای

امضاء  و مهر و و تأیید (2فرم شماره )و مراجعه به محل کارآموزی و تکمیل تمامی موارد خواسته شده در 

 آن توسط محل کارآموزی

به بالفاصله پس از تأیید محل کارآموزی  (2فرم شماره ) )ایمیل(ارسال الکترونیکی  دانشجو: -7

 :(1)مطابق جدول سرپرست کارآموزی 

https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-0%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.pdf
https://www.sru.ac.ir/wp-content/uploads/2015/05/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-0%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84.pdf
http://www.sru.ac.ir/


 هافهرست اطالعات سرپرستان کارآموزی دانشکده :1جدول 

 ایمیل تلفن همراه سرپرست کارآموزی دانشکده ردیف

 nimamahdian@sru.ac,ir 09334507226 آقای دکتر مهدیان  مهندسی برق 1

 farmand.sasan@gmail.com 09127374436 آقای فرمند مهندسی مکانیک 2

 z.shirmohammadi@gmail.com 09376031835 خانم دکتر شیرمحمدی مهندسی کامپیوتر 3

 a_sharifi@sru.ac.ir 09129614172 آقای دکتر شریفی مهندسی عمران 4

5 
مهندسی مواد و 

 های نوینفناوری
 soroush.parvizi@yahoo.com - آقای دکتر پرویزی

 (2)فرم شماره شروع دوره کارآموزی مطابق تاریخ درج شده در  :دانشجو -8

های مختلف، از جمله به شیوهمحل کارآموزی نظارت بر عملکرد و حضور دانشجو در : ستاد کارآموزیا -9

 تماس تلفنی با محل کارآموزی

 :ت کارآموزیسرپرسزیر به  مستنداتارسال الکترونیکی  :دانشجو -10

تکمیل شده در طول  (امور کارآموزی)قابل دسترس در سایت  فرم گزارش هفتگی کارآموزی الف(

 انجام دوره کارآموزی

 گزارش کارآموزی (ب

 ( 3)فرم شماره محل کارآموزی تکمیل شده ارزشیابی دانشجو )با مهر و امضاء( توسط  فرم (ج

 و( 4)فرم شماره زی ارزشیابی دانشجو از محل کارآموتکمیل شده  فرم (د

به دانشگاه مبنی بر تکمیل ساعات و اتمام دوره خطاب  ،)با مهر و امضاء( محل کارآموزی نامه رسمی ه(

 دانشجو کارآموزی

کارآموزی جهت ارزیابی و اعالم  کارآموزی دانشجو به استادمستندات ارسال  :سرپرست کارآموزی -11

 نمره 

اینترنتی به آدرس  "انه ملی کارآموزیسام"رساند، همچنین به اطالع دانشجویان گرامی می

http://karamouz.irost.org  ،گردد به منظور به دانشجویان گرامی تأکید میو کماکان فعال است

ل سکونت خود، نسبت به ثبت نام و درخواست جایابی از محترین محل کارآموزی به امکان انتخاب نزدیک

 ر اقدام نمایند.وه مذکطریق سامان

از طریق شماره تلفن مستقیم ، کارشناس امور کارآموزی دانشگاه، جعفرپناه آقای رساند،در پایان به اطالع می

از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری دانشگاه، پاسخگوی شما  2401و یا شماره داخلی  22970022

 عزیزان هستند.

 معاونت پژوهش و فناوری 

http://karamouz.irost.org/

