
 بسمه تعالی 

 مهندسی نساجیسواالت متداول دوره کارآموسی 

ٍ  در هتي سیز سؼی ضذُ تِ تزخی اس سَاالت اٍلیِ هتذاٍل دٍرُ کارآهَسی )پیص اس اخذ ٍاحذ( پاسخ  دادُ ضخَد  

 هثاحث هزتَط تِ چگًَگی طی کزدى دٍرُ کارآهَسی پس اس اخذ ٍاحذ اطالع رساًی خَاّذ ضذ. 

 کارآهَسی در رضتِ هٌْذسی ًساجی چقذر است؟سَال اٍل: طَل دٍرُ 

ٍاحذی  2یک درس ٍاحذ کارآهَسی داًطجَیاى هٌْذسی ًساجی در کلیِ گزایص ّای کارضٌاسی تصَرت پاس : 

تطَر هؼوَل ایي دٍرُ . اجزا هی ضَد مورد تایید دانشکدهنساجی صنایع ساػت در  023یک دٍرُ تِ هذت ٍ 

 . اًجام هی گیزدّفتِ کاری(  8)هذاٍم تصَرت تِ هذت دٍ هاُ 

ساػت اًجام گزفت. الثتِ در ایي  063دٍرُ کارآهَسی در ًصف سهاى هصَب یؼٌی حذاقل  در ضزایط کزًٍاتثصزُ: 

 ساػت گذراًذًذ.  023ٍاحذ کارآهَسی را در هذت هی تَاًٌذ دٍرُ داًطجَیاى تا ػالقِ ضخصی خَد 

 ست؟سَال دٍم: ضزایط اخذ ٍاحذ کارآهَسی چگًَِ ا

واحدد درسدی را بدا موت ید       011حددال   تایخذ  ٍ صذٍر هؼزفی ًاهِ داًطجَیاى تزای اخذ ایي ٍاحذ پاس : 

. جْت اػشام کارآهَسی در تاتستاى ّزسال لیست ٍاجذیي ضزایط اس طزیق گلسختاى اسختخزاو ٍ   گذرانده باشند

 تَسیلِ هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ اطالع رساًی السم اًجام خَاّذ ضذ. 

 سَم: سهاى اػشام تِ دٍرُ کارآهَسی چِ سهاًی است؟سَال 

دانشدوو در  . ٍاحذ کارآهَسی تطَر هؼوَل در تاتستاى ٍ پس اس اهتحاًات داًطخجَیاى اًجخام هخی گیخزد    پاس : 

هنگام گذراندن واحد کارآموسی در تابستان همزاه با واحد کارآموسی بده هدیع وندوان نمدی تواندد      

  .تزم تابستان نماید درواحد  6مبادرت به اخذ بیش اس 

 ؟را هی تَاى در طَل تزم تحصیلی طی ًوَددٍرُ کارآهَسی  آیا: چْارمسَال 

ٍاحذ فؼخال   6تایذ ّوزاُ تا ٍاحذ کارآهَسی فقط  در صَرت توایل تِ اخذ آى در طَل تزمپاس : تلِ، داًطجَیاى 

الثتِ داًطجَیاى تزای چٌیي کاری جَاًة ایي هَضَع را کاهل تزرسی ًوایٌذ چَى در صَرت ػذم . داضتِ تاضٌذ

 دقت یک تزم تِ سٌَاتطاى افشٍدُ خَاّذ ضذ. 



 ؟صٌایغ ًساجی پذیزًذُ دٍرُ کارآهَسی چگًَِ اًتخاب هی ضًَذ: پٌجنسَال 

لیسخت   .پژٍّص داًطکذُ رسیذُ تاضخٌذ  پاس : صٌایغ ًساجی پذیزًذُ دٍرُ کارآهَسی حتوا تایذ تِ تاییذ ضَرای

 صٌایغ هَرد تاییذ داًطکذُ در اختیار داًطجَیاى قزار خَاّذ گزفت. 

 ؟تزاساس پیطٌْاد خَد اػشام ضَد هَرد تاییذ، آیا داًطجَ هی تَاًذ تِ صٌایغ خارو اس لیست: ضطنسَال 

کزدُ ٍ تحَیل هؼخاٍى پژٍّطخی داًطخکذُ    تزای ایي کار داًطجَ تایذ فزم پیطٌْاد صٌایغ جذیذ را پز تلِ، پاس : 

 . تا در صَرت تاییذ در داًطکذُ هکاتثات السم تزای دٍرُ کارآهَسی تا صٌایغ هَرد ًظز اًجام گیزد قزار دّذ

 ؟ظزفیت صٌایغ چگًَِ هطخص هی ضَد: ّفتنسَال 

پاس : حَسُ هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ در تاسُ اردیثْطت هکاتثات السم تا صٌایغ هَرد تاییذ ٍ صٌایغ پیطخٌْادی  

ظزفیخت صخٌایغ تخِ اطخالع      اوای  خدزداد مداه  داًطجَیاى را اًجام دادُ ٍ پس اس اخذ پاس  اس ایي صخٌایغ، در  

 کارآهَساى رساًذُ خَاّذ ضذ. 

 ؟یغ چگًَِ اًجام هی ضَدتخصیص داًطجَیاى تِ صٌا: ّطتنسَال 

پاس : داًطجَیاى ّز گزایص تا تَجِ ٍاحذّای طی ضذُ ٍ هؼذل کل اٍلَیت تٌخذی خَاٌّخذ ضخذ ٍ سخرس ّخز      

داًطجَ هجاس تِ اًتخاب سِ هحل تَدُ ٍ ایي فزم تِ هؼاًٍت پژٍّطی داًطکذُ تحَیل دادُ خَاّذ ضخذ. تصخوین   

 کذُ ٍ رضایت داًطجَ اًجام خَاّذ ضذ. ًْایی تزای اػشام تِ دٍرُ تَسط هؼاًٍت پژٍّطی داًط

 ؟آیا داًطجَ هی تَاًذ هکاى کارآهَسی خَد را تغییز دّذ: ًْنسَال 

پاس : داًطجَ در صَرت درخَاست چٌیي فزآیٌذی اس لیست اٍلَیت ّا خارو ضذُ ٍ خَدش هَظف تخِ جایخاتی   

 در صٌایغ دیگز تِ جش لیست هَرد ًظز ٍ طی کزدى توام ایي رًٍذّا اس اٍل خَاّذ تَد. 

 ؟استاد راٌّوای دٍرُ کارآهَسی چگًَِ اًتخاب هی ضَد: دّنسَال 

رآهَسی تَسط هؼاٍى پژٍّطی داًطخکذُ تزاسخاس گخزایص داًطخجَیاى ٍ ظزفیخت      پاس : استاد راٌّوای دٍرُ کا

 اساتیذ اًتخاب هی ضَد. 

 

 


