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  فرم كارآموزي

  اين قسمت توسط دانشجو تكميل گردد   

  

  

  :.....................رشته:............................... دانشجوي دانشكده�������� :به شماره دانشجويي:.................................................. اينجانب

  در نيمسال  �����با شماره درس  �اهي از مقررات مربوطه قصد گذراندن دوره كارآموزي ضمن آگ ���با تعداد واحد گذرانده
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  139/       /             تاريخ..........................     امضاء..........................                                                                      ............شماره تماس دانشجو

  .باشد وارد نمودن كليه فيلدها الزامي مي

  نظر مسئول كارآموزي در دانشكده  
  

  بعنوان استاد ........................................... آقاي / ضمناً سركارخانم . موزي دانشجو در محل مشخص شده در باال موافقت مي شودباگذراندن دوره كارآ

  ............................................................:.......................................................................توضيح ضروري. كارآموزي ايشان در دانشكده تعيين مي شوند

  139/       /    تاريخ         ..........................     امضاء:...........................................          نام مسئول كارآموزي در دانشكده                                 

  

  اد كارآموزي در دانشكدهنظر است  
  

  .با سرپرستي كارآموزي دانشجو با در نظر گرفتن مقررات كارآموزي و توضيحات زير موافقت دارم

  .................................................................................:............................................................................................................................توضيح ضروري

  139/       /    تاريخ         ..........................     امضاء                                                                                                                     

  

  

  
  نظر مسئول كارآموزي در محل كارآموزي  

  

  نوع فعاليت پيش بيني شده....................................................................... نوع فعاليت محل كارآموزي:............................................. نام محل كارآموزي

  :...........................سمت:................................................ نام مسئول كارآموزي در محل كارآموزي........................................ :..................براي كارآموز

  .باگذراندن دوره كارآموزي دانشجو در اين محل موافقت مي شود

  139/       /    تاريخ         ..........................     امضاءمهرو                                                                                                          :نشاني

  .تواند اين بند را تكميل نمايد درصورت تعيين محل به شكل متمركز، مسئول كارآموزي دانشكده نيز مي
  

  
  

  زي دانشگاه تكميل گرددتوسط دفتر كارآمو  
  

  .به دانشجو ارائه شد�صادر،  �معرفي نامه،   13/      /     ، فرم تكميل شده كارآموزي به اين دفتر ارائه و در تاريخ      13/     /     در تاريخ     

  139/       /    تاريخ         ..........................     امضاء                                                                                                                     

  
  

  توسط خدمات آموزشي تكميل گردد  

  . وجود ثبت نام در نيمسال ذكر شده دردرس كارآموزي بررسي شد

  139:      /      /   تاريخ........................................  امضاي كارشناس آموزش نام  و                                                                             

  

  90مهرماه : بازنگري و اصالح



 باسمه تعالي

  دستورالعمل اخذ و ارائه  نمره

  درس كارآموزي كارشناسي

  :براي گذراندن درس كارآموزي طي مراحل زير توسط دانشجو الزامي است: الف

  و تكميل قسمت مربوط به دانشجو سايت آموزش دانشگاهدريافت فرم كارآموزي از  .1

 مسئول كارآموزي دانشكده  و محل كارآموزيتعيين محل كارآموزي با هماهنگي  .2

 اخذ موافقت مسئول كارآموزي دانشكده در فرم كارآموزي .3

 ده در فرم كارآموزياخذ موافقت استاد كارآموزي دانشك .4

 تكميل قسمت مربوط به محل كارآموزي توسط مسئول محل در فرم كارآموزي .5

 ارائه فرم كارآموزي به مسئول كارآموزي دانشكده در مهلت مقرر .6

 نامه ارسال فرم هاي تكميل شده دانشجويان به دفتر كارآموزي دانشگاه توسط مسئول كارآموزي دانشكده جهت صدور معرفي .7

 هر نيمسال) يا ترميم(درس كارآموزي در سامانه آموزش توسط دانشجو در مهلت ثبت نام ثبت نام  .8

 ) ترميم(نام  نامه حداكثر تا دوهفته پس از ثبت مراجعه به دفتر كارآموزي دانشگاه جهت اخذ معرفي .9

 ساعت 240مراجعه به محل كارآموزي و انجام كار به مدت  .10

موزش دانشگاه و تكميل آن توسط دانشجو و سپس تاييد فرم مذكور توسط سرپرست محل پرينت فرم ارزيابي كارآموزي از سايت آ .11

 كارآموزي

و سپس به استاد كارآموزي جهت  جهت تاييد نهايي و درج تاريخ تحويلارائه گواهي انجام كار و فرم ارزيابي تاييد شده به مسئول كارآموزي دانشكده  .12

 اخذ نمره

 زش دانشگاهارائه نمره درس كارآموزي به آمو .13

 :در طي مراحل فوق رعايت زمانبندي مشخص شده در جدول زير الزامي است: ب

 دوره تابستاني نيمسال دوم نيمسال اول فعاليت

 خرداد 20ارديبهشت تا  15 دي تا آخر ترميم 15 مرداد تا آخر ترميم 15 ارائه فرم كارآموزي به مسئول كارآموزي دانشكده

مهلت ارسال فرم كارآموزي تاييدشده توسط مسئول كارآموزي دانشكده 

 به دفتر كارآموزي دانشگاه

 خرداد 25 روز پس از ترميم 2 روز پس از ترميم 2

 تير 10 هفته پس از ترميم 2 هفته پس از ترميم 2 مهلت مراجعه كارآموز به دفتر كارآموزي جهت اخذ معرفي نامه

 شهريور 15تير تا  1 خرداد 10بهمن تا  15 دي 15ا مهر تا  زماني دوره كارآموزيفاصله 

 شهريور 15 خرداد 10 دي 15 مهلت صدور گواهي انجام كار توسط محل كارآموزي

 مهر 15 تير 1 بهمن 15 مهلت ارائه گواهي انجام كار و گزارش به مسئول كارآموزي دانشكده

 آبان 30 مرداد 10 اسفند 15 ارائه نمره كارآموزي به آموزش دانشگاه مهلت

  نكات مهم: پ
  .در كارنامه ثبت مي شود (F )يا  (P )نمره درس كارآموزي به شكل  .1

 .پذيرد ي درس كارآموزي به آموزش دانشگاه توسط استاد كارآموزي و در مهلت مقرر صورت مي ارائه نمره .2

واحد و در دوره تابستاني حداكثر دو واحد عملي يا سه واحد نظري قابل اخذ  14همراه با درس كارآموزي، در نيمسال اول و دوم هر سال تحصيلي حداكثر  .3

 .در تعيين سقف واحد قابل اخذ همراه با كارآموزي، فراغت از تحصيل، معدل كل يا مشروطي نيمسال قبل تاثيري ندارد. است

اگرچه ثبت نام اينترنتي صورت (، جهت صدور معرفي نامه دفتر كارآموزي دانشگاهارائه ي فرم تكميل شده ي كارآموزي در مهلت مقرر به  درصورت عدم .4

خذ و دانشجو موظف است در ترم ديگري اين واحد را ا. ، كارآموزي در آن ترم  قابل قبول نبوده و نمره مردود براي دانشجو ثبت مي شود)گرفته شده باشد

 .نمايد

به دفتر كارآموزي دانشگاه،  ساعت كارآموزي  240عدم تحويل به موقع گواهي انجام و همچنين  عدم رعايت مهلت ارائه نمره كارآموزيدرصورت  .5

يرد وارد مي نمره مردود در آن نيمسال براي دانشجو ثبت شده و نمره اخذ شده از دانشكده در نيمسال ديگري كه ثبت نام آن توسط آموزش صورت مي گ

 .شود



ساعت كارآموزي را پس از تاييد به دفتر كارآموزي دانشگاه جهت درج در پرونده دانشجو ارسال  240مسئول كارآموزي دانشكده ملزم است يك نسخه از گواهي انجام  .6

 .نمايد

به استثناي موارد خاص و با موافقت كتبي مسئول كارآموزي (دفتر كارآموزي دانشگاه، محل كارآموزي غير قابل تغيير است پس از دريافت معرفي نامه از   .7

 )دانشكده

درصورت بروز هرگونه مشكلي در راه گذراندن درس كارآموزي، الزم است دانشجو بالفاصله دفتر كارآموزي دانشگاه را كتباً در جريان قرار  .8

 .دهد

نامه  ها مجاز به صدور معرفي دام جهت معرفي كارآموز بايد با هماهنگي آموزش دانشگاه و توسط دفتر كارآموزي صورت پذيرد و دانشكدههرگونه اق .9

 .باشند نمي

 90بازنگري و اصالح مهرماه 

  


