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جدول گروه بندي كارآموزي دانشجويان در كارخانه بهنوش

گروه

تاريخ كارآموزي

1

شنبه 66/6/52

اسامي دانشجويان
 -1پرديس وثوقي

 -3صبا گرجي

يکشنبه 66/6/56

 -5پريا كاشفي باهر

 -4زهرا شهبازي

دوشنبه 66/6/52

 -1طناز سیدي پور

 -3سحر صفرآبادي فراهاني

سه شنبه 66/6/52

 -5عاطفه قاسمي

 -4مهتاب دين محمدي

 -1مرضیه فريديان شال

 -3مرضیه امین زاده انبوهي

يکشنبه 66/2/5

 -5زهرا قدرت نیا

 -4ساناز جعفري

4

دوشنبه 66/2/3
سه شنبه 66/2/4

 -1فاطمه ورمزيار

 -3غزاله سلیماني پريدري

 -5مريم بهمن پور

 -4كیمیا صديق

2

دوشنبه 66/2/11
سه شنبه 66/2/11

 -1ساناز افتخاري

 -3الهام شیخ بابائي

 -5فاطمه بهاري نیا

 -4آيدا صادقزاده پراپري

6

شنبه 66/2/12
يکشنبه 66/2/16

5

3

شنبه 66/2/1

 -1بهرام بهزادي
 -5آسا صادقي

 -3احمدرضا دهقاني ساماني

دانشجويان محترم،
رعايت مقررات ايمني و شئونات اسالمي در هنگام گذراندن دوره كارآموزي ضروري است .كارخانه از
پذيرش دانشجويان بدحجاب معذور است.
همراه داشتن روپوش سفید الزامي است.
جهت دريافت فرم پايان دوره كارآموزي به دفتر پژوهش مراجعه نمائید وياازسايت دانشکده دانلود فرمائید.
الزم است در تاريخ هاي اعالم شده راس ساعت  2/31صبح در كارخانه حضور يابند .درصورت تأخیر ،از
ورود دانشجويان به كارخانه جلوگیري به عمل خواهد آمد .جهت هماهنگي هاي الزم به جناب آقاي مهندس
صادقي مراجعه فرمائید.
آدرس  :كیلومتر  9جاده مخصوص كرج ـ سه راه پارس خودرو ـ خیابان شهید محمود پوري ـ پالک  5ـ
شركت بهنوش ايران
پژوهش دانشکده 96/6/21

جدول گروه بندي كارآموزي دانشجويان در شركت پذيرايی هوايی آرمان
گروه

تاريخ شروع كارآموزي
شنبه 96/6/22
و

اول

چهارشنبه 96/6/25
دوشنبه 96/6/12
و

دوم

اسامي دانشجويان
 -1امین جلیلوند
 -5پويا حاجي ستاري ممقاني
 -3محمدرضا قديم ماللو
 -1زهرا فیض آباد
 -5محیا روفي

چهارشنبه 96/6/11

 -3محدثه جوادي

شنبه 96/6/15

 -1كمند محمدزاده

و

سوم

چهارشنبه 96/6/19
شنبه 96/7/19

 -5الهه زارعي
 -3نیلوفر فروزنده
 -1هانیه سادات حسیني غازاني

و

 -5زينب جعفري نژاد نعیمي

چهارشنبه 96/8/3

 -3زهرا جعفري نژاد نعیمي

چهارم

شنبه 96/8/6

 -1مه تا سادات خاتمي

و

 -5سیده مرسده حسني

پنجم

چهارشنبه 96/8/22

 -3هستي فیروزطالع

شنبه 96/8/23

 -1حديثه زيركي

و

 -5پارمیدا عاقلي

چهارشنبه 96/8/27

 -3صدف منصوري

شنبه 96/8/12

 -1كیاوش قیاسي

ششم

و

 -5ساالر شکري يزني

چهارشنبه 96/8/12

 -3آيدين طارمسري

هفتم

 -4هومن داودي
 -2امیر يگاني
 -4شیوا ترابي ممقاني
 -2مهسا ناصرمعدلي
 -4ساناز عرفان
 -2پانیذ لطف اللهي میراشرف
 -4نفیسه آخوندزاده يزدي
 -2سارا پايروند
 -4الناز اسانلو
 -2شادي محمودي
 -4شیرين داودي زاده جلگه
 -2سروين علي اعظمي
 -4ستي ستاري
 -2سیمین صادقي مرام

دانشجويان محترم،
 مدت زمان كارآموزي دو روز مي باشد.
 الزم است در تاريخ هاي اعالم شده راس ساعت  8صبح در شركت حضور يابند .درصورت تأخیر ،از ورود
دانشجويان جلوگیري به عمل خواهد آمد .دانشجويان عزيز حتماً كارت شناسايي به همراه داشته باشند.
 رعايت مقررات ايمني و شئونات اسالمي در هنگام گذراندن دوره كارآموزي ضروري است .شركت از پذيرش
دانشجويان بدحجاب معذور است.
 همراه داشتن روپوش سفید الزامي است.
 جهت هماهنگي هاي الزم در شركت به جناب آقاي مهندس تبريزي مراجعه فرمائید.
 جهت دريافت فرم پايان دوره كارآموزي به دفتر پژوهش مراجعه فرمائید و يا از سايت دانشکده دانلود فرمائید.
آدرس  :آزادراه تهران ـ كرج ،مقابل پارک ارم ،جنب مركز نمايشهاي هوايي
پژوهش دانشکده 96/5/27

