
 ((قابل توجه دانشجویان ناپیوسته حسابداری))
به ترتیب باید  1401اول نیمسال  در دانشجویان جهت انجام دوره کارآموزی

  .زیر اقدام نمایند
 
 

   : پس از انتخاب واحد

 .استاد کارآموزیمشاهده جهت  (انتخاب واحدقسمت ) آموزشیار مراجعه به سامانه -1

واحگ آآیدانشگاه آزاادآاالگ   .)دانشگاه   سایت از  یآموزرخالصه اطالعات کا فرم دریافت -2

آ/بگ  دآز  ایگیآآ/یدانشگه  آبوگ اآانسگهنآ/آقسگت آدانشگه  آ گهآآ ( www.iauba.ac.ir) بنگ  آباگه آ
 (ب  دآز  اییآکه ینهالی

 بخد  می تواندد  کار مورد نظر  توجه: )با مشاوره استاد کارآموز  تعیین محل کارآموزی -3

 (باشد و ...خصوصی یا دولتی اداره/سازمان/بانک /سسهؤم/کارخانه/شرکت یک مالی

از محل تعیدین شدده بدرای    دریافت تأیدیه کارآموزی واطالعات فرم خالصه  تکمیل -4

 رسیده باشد.   سرپرست کارآموز و مهر که به امضاء انجام دوره کارآموزی

 .کارشناس آموزشتوسط  یفرم خالصه اطالعات کارآموز تأیید -5

   .مربوطه استاد توسط یات کارآموزفرم خالصه اطالع تأیید -6

و  (طبقه چهدارم  ساختمان پژوه ) دفتر ارتباط با صنعتارائه فرم خالصه کارآموزی به  -7

 (ماهآبان  حداکثر تا پایان).از دبیرخانه دریافت نامه جهت محل کارآموزی
 

    :یدر طول دوره کارآموز

آموزی دیددن  استاد کارآموز در طول دوره کارآموزی موظف است از محدل کدار   -8

را بدا   همداهنیی ززم نماید، بنابراین الزامی است که کارآموزپس از شدرو  دوره  

 استادکارآموزدر مورد روزهای حضورخود و آدرس دقیق محل کار انجام نماید.  

از سایت دانشدیاه و تکمیدل آن بده صدورت      فرم حضور غیاب کارآموزیدریافت        -9

 (در پایان دوره کارآموزی این فرم باید تحویل استاد کارآموز شود توجه: ).روزانه
 

 :  یدوره کارآموز پایاندر

 درج جهدت  سرپرست کدارآموزی ارائه آن  به  و فرم پایان دوره کارآموزیدریافت  -10

 . نمره

مطابقت با فدرم  ) کارآموز.استاد  و ارائه آن به  یاز دوره کارآموز یگزارش کامل تهیه -11

   (دانشیاه موجود در سایت



 جهت درج نمره. کارآموزی استادبه  فرم پایان دوره کارآموزیارائه  -12

 .کارآموزی نمرهتایید جهت  مدیر گروهبه  یدوره کارآموز انیارائه فرم پا -13

نمره  دییجهت تا دفتر ارتباط با صنعتمسئول به  یدوره کارآموز انیارائه فرم پا -14

 .یکارآموز

 .ینمره کارآموز دییجهت تا آموزش ریمدبه  یدوره کارآموز انیارائه فرم پا -15

 .در پرونده دانشجو ضبطجهت  باییانی آموزشبه  یدوره کارآموز انیارائه فرم پا -16

 جوابیه نامه ارسالی از دانشدیاه  کارآموزی  در پایان دوره کارآموزی از محل دوره -17

ا فرم موجدود  مطابقت ب)شود.مبنی بر پایان کار دریافت و به دفتر ارتباط با صنعت ارائه 

 (و بر روی سربرگ رسمی محل کارآموزی در سایت دانشیاه

 

  

 : نکته مهم

ماه اسفند اول  تا دانشجویانی که در نیمسال اول درس کارآموزی را انتخاب واحد می نمایند

در غیر اینصورت نمره  ،که کارآموزی خود را به اتمام برسانند دارندمهلت  1401سال

واحد کارآموزی را اخذ  دداًمج انشجو موظف است در نیمسال بعدیو د ثبت نشدهکارآموزی 

 .نماید


