((قابل توجه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری

))

دانشجویان جهت انجام دوره کارآموزی باید به ترتیب زیر اقدام نمایند:
-1

مراجعه به سامانه انتخاب واحد و مشاهده استاد کارآموزی.

-2

مراجعههه بههه سههاشگ دانشهه اه آزاد اسههنمر واحههد ب ههدر هها
دانشکده ها

دانشکده لوم انسانر

 )www.iauba.ac.irقسهه گ

بورد آموزشر کارش اسر و درشافهگ فهرم ههای

کارآموزی فرم خالصه کارآموزی – فرم گزارش پیشرفت کار و فرم پایان دوره کارآموزی)
-3

تعیین محل کارآموزی با مشاوره استاد کارآموز کار مورد نظر باشد در ارت اط با امور مالر باشد).

-4

تک یل فرم خالصه کارآموزی ودرشافگ تأشدشه از محل تعیین شده برای انجام دوره کارآموزی که بهه
امضاء و مهر سرپرسگ کارآموز رسیده باشد.

-5

تأشید استاد کارآموز و امضاء فرم خنصه کارآموزی توسط استاد مربوطه.

-6

ارائه فرم خنصه کارآموزی به دفتر ارت اط با ص عگ ساخت ان پژوهشر ط قه چهارم) و درشافگ نامه

جهگ محل کارآموزی از دبیرخانه .آخرشن مهلگ برای نی سال اول تا پاشان آبهان مهاه ,نی سهال دوم
پاشان فروردشن ماه و تابستان تا  15مرداد ماه مر باشد)
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استاد کارآموز در طول دوره کارآموزی موظف اسگ از محل کارآموزی بازدشد ن اشد ،ب هابراشن الاامهر
اسگ که کارآموزپس از شروع دوره ه اه ر الزم را با استادکارآموزدر مورد روزهای حضهورخود و
آدر

دقیق محل کار انجام ن اشد.

 -8دوره کارآموزی  360سا گ مر باشد که برای هر  120سا گ کار شک گاارش کارآموزی باشد بهه اسهتاد
کارآموزی تحوشل داده شود .گزارشات پیشرفت کار باشد در زمان مقرر به استاد مربوطه ارائه شود).
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پس از ات ام دوره ،باشد فرم پایان دوره کارآموزی توسط سرپرسگ کارآموزی تک یل و ن ره الزم در

آن درج شود 4 .ن ره مربوط به سرپرسگ و  16ن ره توسط استاد کارآموزی مشخص مر شود .ن هره
های قید شده در فرم برای هر مورد؛ شک ن ره و مج وع  4ن ره مر باشد).
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در پاشان دوره کارآموزی از محل دوره نامه ای م ر بر پاشان کار درشافگ و به دفتر ارت هاط بها صه عگ
ارائه شود.
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در صورت لاوم و تشخیص استاد کارآموز ،دانشجو مر تواند گاارش کاملر از دوره کارآموزی تهیه و
به استاد مربوطه تحوشل ن اشد.
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دوره کارآموزی باشد تا سه روز مانده به شهروع امتحانهات پاشهان ههر تهرم بهه ات هام برسهد؛ در یهر
اش صورت ن ره کارآموزی ث گ نشده و دانشجو موظف اسگ در نی سال بعدی مجدداً واحد کارآموزی
را اخذ ن اشد.

