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 نیمسال تابستان نیمسال دوم نیمسال اول

1 
 دانشجو +

 واحد مالی
 36/4 تا 34/4 37/11 تا 2/11 03/2 تا   52/2 شهریه کارآموزی از طریق سیستم سایتپرداخت 

5 
 دانشجو +

 واحد آموزش
اخذ واحد کارآموزی توسط  دانشطجو از طریق سطیستم 

 سایت
  31/6 39/4 تا 37/4 12/11 تا 8/11 11/6 تا 

 دانشجو 0

 مراجعه به سایت موسسه آموزش عالی دارالفنون
 www.darolfonoon.ac.irبه آدرس:  

 کارآموزی بخش پژوهشی ،  -قسمت امور آموزشی
 دریافت فرم های کارآموزی 

  39/4 تا 18/11 تا 55/6 تا 

 دانشجو 4
 نموناه گاارش کارآموزی wordفاایا  دریطافطت 

 از سایت فوق  مخصوص دانشجویان کارشناسی
-  39/4 تا 18/11 تا 55/6 تا 

 دانشجو 2
فرم گاارش کار نهایی مخصوص دانشجویان دریافت 

 از سایت فوق  کاردانی
 - 39/4 تا 18/11 تا 55/6 تا 

 دانشجو 6
)فرم درخواست اخذ  1تکمیل قسطمت او  فرم شطمار  

س از انتخاب محل کارآموزی توسطط  پواحد کارآموزی( 
 دانشجو

  52/4 تا 15/15 تا 12/7 تا 

7 
 دانشجو +

 واحد آموزش
 52/4 تا 15/15 تا 12/7 تا   توس  واحد آموزش  1تکمیل قسمت دوم فرم شمار  

8 
 دانشجو +
 مدیر گرو 

 52/4 تا 15/15 تا 12/7 تا   توس  مدیر گرو  1تکمیل قسمت سوم فرم شمار  

9 
 دانشجو +

 استاد کارآموزی
توسطط  اسططتاد  1تکمیل قسططمت اهارم فرم شططمار  

 کارآموزی 
   52/4 تا 15/15 تا 12/7تا 

13 

 دانشجو +

مدیر ارتباط با 
 صنعت

کارآموزی  به همرا  پرینت انتخاب واحد 1ر  ارائه فرم شما
)معرفی  5 تباط با صنعت و تکمیل فرم شمار به مدیر ار

صنعت و درج به محل کارآموزی( توس  مدیر ارتباط با 

 شمار  نامه و تاریخ در فرم مذکور توس  دبیرخانه

  52/4 تا 18/15 تا 55/7 تا 

11 

 دانشجو +
سرپرست محل 

 کارآموزی

)موافقت محل کارآموزی( و درج  0تکمیل فرم شطططمار  

شمار  نامه و تاریخ در فرم مذکور توس  سرپرست محل 
توسططط  کارآموزی و ارائه آن به مدیر ارتباط با صططنعت 

 دانشجو و شروع دور  کارآموزی
در باز  زمانی پیش  0در صورت عدم تحویل فرم شمار  )

 (شدبینی شد ، کارآموزی دانشجو پذیرفته نخواهد 

  52/4 تا 56/15 تا 01/7 تا 

 

وندارالفن الیع آموزشه مؤسس  

http://www.darolfonoon.ac.ir/


15 

 دانشجو +
سرپرست محل 

+  کارآموزی

 استاد کارآموزی
+ 

مدیر ارتباط با 
 صنعت

سطططاعت  و تعیین روزیعنی  4تکمیطل فرم شطططمار   -
و سطط س  توسطط  سططرپرسططت محل کارآموزی کارآموزی

اد توس  است فصل سوم گزارش کار نهایی موضوعتعیین 
آگططاهی یططافتن از نحو  ن ططارش گزارش کططارآموزی و 

 کارآموزی با راهنمایی استاد کارآموزی 

 به مدیر ارتباط با صنعت 4فرم شمار   ک ی تحویل -
در باز  زمانی  4م شمار  فر ک ی در صورت عدم تحویل)

 (رآموزی دانشجو پذیرفته نخواهد شدپیش بینی شد ، کا

  52/4 تا 56/15 تا 01/7 تا 

10 
 دانشجو + 

 استاد کارآموزی

تکمیطل و ارائطه فرم های گزارش کار هفت ی به اسطططتاد 
 کارآموزی توس  دانشجو در انتهای هر هفته

به تعداد هفته های موردنیاز، از  می بایستبدین منظور )

 فرم گزارش کار هفت ی ک ی تهیه نمایید(

  انتهای هر هفته انتهای هر هفته انتهای هر هفته 
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 دانشجو +

سرپرست محل 
 کارآموزی +

 استاد کارآموزی

)ارزیابی ماهانه سططرپرسططت محل  2تکمیل فرم شططمار  

آن در کارآموزی( توس  سرپرست محل کارآموزی و ارائه 
یک پاکت سطربسته و ممهور به مهر آن واحد، به همرا  
فرم گزارش کار ماهانه تکمیل شطد  توسط  دانشجو، به 

 .استاد کارآموزی توس  دانشجو در انتهای هر ما 

به تعداد ما  های موردنیاز، از  می بایسططت )بدین منظور
 ک ی تهیه نمایید( 2فرم گزارش کار ماهانه و فرم شمار  

  انتهای هر ما  انتهای هر ما  های هر ما انت 
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 دانشجو +
سرپرست محل 

 کارآموزی +

 استاد کارآموزی

توسطط   )گواهی اتمام کارآموزی( 6تکمیل فرم شططمار  
سرپرست محل کارآموزی، با پایان یافتن دور  کارآموزی 
و ارائه آن در یک پاکت سربسته و ممهور به مهر آن واحد، 

 توس  دانشجوبه استاد کارآموزی 

  13/6 ات 13/4 تا 03/13 تا 
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 دانشجو +

 استاد کارآموزی

کار نهایی، مخصاوص دانشجویان  فرم گاارشارائه 

و اصالح و تایید آن  به استاد کارآموزی، مقطع کاردانی

نهایتا اعالم نمر  مربوط به توسططط  اسطططتاد کارآموزی و 
 ایشاناستاد، در فرم ارزیابی نهایی کارآموز، توس  

 - 12/6 تا 54/4 تا 12/11 تا 
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 دانشجو +
مدیر ارتباط با 

 صنعت

فرم گاارش کار نهایی، مخصاوص دانشجویان ارائه 

ه بارآموزی، تایید شطد  توس  استاد ک ،مقطع کاردانی

 2های با شطططمار  فرم فرم ارزیابی نهایی کارآموز،  همرا 
 6فرم شمار   ،)ارزیابی ماهانه سرپرست محل کارآموزی(

)گواهی اتمام کارآموزی( و فرم های گزارش کار هفت ی و 

ماهانه به مدیر ارتباط با صطنعت توسط  دانشطجو، جهت 
 اعالم نمر  نهایی در فرم ارزیابی نهایی کارآموز

 - 12/11 32/7 تا 12/6 12/2 تا 54/4 13/15 تا 

18 
 دانشجو +

 استاد کارآموزی

تایپ شد  در داخل فایل ارائه مستمر گزارش کارآموزی 
نمونه گزارش کارآموزی، به استاد کارآموزی، در طی ترم 

گزارش و  pdfو   wordبه شططکل سططی دی حاوی فایل

احتماال عودت آن به منظور رفع نقایص و نهایتا امضططای 
ییدیه گزارش کارآموزی، موجود در فایل نمونه گزارش تأ

، توسط  استاد کارآموزی و اعالم  أ کارآموزی در صطفحه
نمر  مربوط بطه اسطططتطاد، در فرم ارزیابی نهایی کارآموز، 

 توس  ایشان

-  12/6تا  54/4تا  12/11 تا 



 

 : دارند شهریورماه آخر یا آخر تیرماهدر  فارغ التحصیلیذکر برای دانشجویانی که قصد ت

 13/4فارغ التحصیلی تا تاریخ اخذ نمود  و نیاز به  ، واحد کارآموزینیمسال دوم تحصیلیدانشجویانی که در  -1

و انجام سریعتر مراح  کارآموزی از  ،دفتر ارتباط با صنعتمراجعه و اطالع رسانی به دارند، می توانند با 

               خودگاارش کارآموزی گور نهایی گالین پیش بینی شده و نهایتا تحوی در جدول فوق آن چه که 

 .فراهم آورند توسط دفتر ارتباط با صنعت 31/4ثبت نمره تا تاریخ زمینه را برای ،  52/4تا تاریخ 

 

 13/6فارغ التحصیلی تا تاریخ اخذ نمود  و نیاز به  ، واحد کارآموزیتابستاننیمسال انشجویانی که در د -5

و انجام سریعتر مراح  کارآموزی از  ،دفتر ارتباط با صنعتمراجعه و اطالع رسانی به دارند، می توانند با 

              خود گاارش کارآموزیگور نهایی گالین پیش بینی شده و نهایتا تحوی  در جدول فوقآن چه که 

 .فراهم آورند توسط دفتر ارتباط با صنعت 13/6ثبت نمره تا تاریخ زمینه را برای ،  52/6تا تاریخ 
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 دانشجو +
مدیر ارتباط با 

 صنعت

تایید شد  توس  استاد کارآموزی، ارائه گزارش نهایی  -
شططد  توسطط   امضططاگزارش کارآموزی ییدیه تأبه همرا  

، به مدیر ارتباط با صنعت  أدر صطفحه  اسطتاد کارآموزی
عودت آن به  تایید یاجهت بررسططی و توسطط  دانشططجو، 

در صطططورت رفع   یید نهاییتأنهایتا منظور رفع نقایص و 

 نقایص
 بهجهت گالین ور نهایی گزارش کارآموزی  صدور مجوز -

  کارآموزیگزارش ییدیه تأرنگ سورمه ای از طریق امضای 
   أدر صفحه 

-  12/11 01/6 تا 12/6 38/2 تا 54/4 03/11 تا 

53 

 دانشجو +
مدیر ارتباط با 

 صنعت

ارائه گزارش نهایی کارآموزی به شطکل گالین ور شد  به 
)تعیین  4فرم شططمار  ، همرا  فرم ارزیابی نهایی کارآموز

و موضوع فصل سوم گزارش کار  روز و ساعت کارآموزی
ابی ماهانه سطرپرست )ارزی 2فرم های با شطمار   (،نهایی

)گواهی اتمام کارآموزی( و  6فرم شمار  محل کارآموزی(، 
فرم هطای گزارش کطار هفت ی و مطاهانه و همننین یک 

گزارش  pdfو  wordنسطططخطه سطططی دی حطاوی فایل 
کارآموزی به مدیر ارتباط با صنعت توس  دانشجو، جهت 

 اعالم نمر  نهایی در فرم ارزیابی نهایی کارآموز

-  32/7 تا 12/2 تا 13/15 تا 

51 
مدیر ارتباط با 

 صنعت +

 واحد آموزش

ارائطه فرم ارزیابی نهایی کارآموز  به واحد آموزش جهت 
واحدها و نهایتا ثبت نمر  نهایی ییدیه از سطططایر تأاخطذ 

 دانشجو

  13/15 13/7تا 32/7 53/2 تا 12/2 12/15 تا 


