
  سمه تعالیاب

  و ارائه نمره اخذ دستورالعمل
  كارشناسي  کارآموزیدرس 

  :است الزامی توسط دانشجو برای گذراندن درس کارآموزی طی مراحل زير -الف
 و تکميل قسمت مربوط به دانشجو شگاهدانسايت آموزش دريافت فرم کارآموزی از  - ١

 و محل کارآموزی مسئول کارآموزی دانشکدهتعيين محل کارآموزی با هماهنگی  - ٢

 در فرم کارآموزی مسئول کارآموزی دانشکده اخذ موافقت - ٣

 اخذ موافقت استاد کارآموزی دانشکده در فرم کارآموزی - ٤

 در فرم کارآموزیتوسط مسئول محل  تکميل قسمت مربوط به محل کارآموزی - ٥

  کده در مهلت مقررکارآموزی دانش مسئول ارائه فرم کارآموزی به - ٦

 نامه ل شده دانشجويان به دفتر کارآموزی دانشگاه توسط مسئول کارآموزی دانشکده جهت صدور معرفیهای تکمي ارسال فرم - ٧

 سال  نيم هر ) ترميم يا(نام  در مهلت ثبت نام درس کارآموزی در سامانه آموزش توسط دانشجو ثبت - ٨

 .جدول بند ب ٣ر رديفمهلت تعيين شده دنامه حداکثر تا  جهت اخذ معرفیمسئول کارآموزی دانشکده مراجعه به  - ٩

 ساعت ٢٤٠مراجعه به محل کارآموزی و انجام کار به مدت  - ١٠

 فرم ارزيابی کارآموزی از سايت آموزش دانشگاه و تکميل آن توسط دانشجو و سپس تاييد فرم مذکور توسط سرپرست محل کارآموزیچاپ  - ١١

و سپس به استاد موزی دانشکده جهت تاييد نهايی و درج تاريخ تحويل به مسئول کارآکارآموزی تأييد شده فرم ارزيابی انجام کار و ارائه گواهی  - ١٢
 کارآموزی جهت اخذ نمره

 ارائه نمره درس کارآموزی به آموزش دانشگاه - ١٣

 :است الزامیمشخص شده در جدول زير  بندیزماندر طی مراحل فوق رعايت  -ب

     
  فعاليت سال اولنيم سال دومنيم دوره تابستانی

 خرداد ۱۰تا  ارديبهشت ۱۰
نام مقطع  شروع ثبتدی تا ۱۵

 کارشناسی

نام  شروع ثبتمرداد تا  ۱۵
 مقطع کارشناسی

 ۱ به مسئول کارآموزی دانشکده" فرم کارآموزی"ارائه 

 خرداد ۲۰
نام مقطع  آخرين روز ثبت

 کارشناسی

نام مقطع  آخرين روز ثبت
 کارشناسی

به دفتر کارآموزی دانشگاه " فرم کارآموزی"ارسال 
 )توسط مسئول کارآموزی(

۲ 

 تير ماه ۱۵
نام  پايان ثبتهفته پس از  ١

 کارشناسی

نام  پايان ثبتهفته پس از  ۱
 کارشناسی

جهت اخذ کارآموز به مسئول کارآموزی مهلت مراجعه 
 نامهمعرفی

۳ 

 ۴ موزیفاصله زمانی دوره کارآ دی ۱۵تا  ها شروع کالس خرداد ۱تا  ها شروع کالس شهريور ۲۰تير  تا  ۱۵

 ۵ مهلت صدور گواهی انجام کار توسط محل کارآموزی دی ۱۵ خرداد ۱ شهريور ۲۰

 دی ۲۰ خرداد ۲۰ شهريور ۲۵
و ارائه گواهی  گزارش پايانی کارآموزی مهلت ارسال

  انجام کار و گزارش هفتگی به استاد کارآموزی
۶ 

 بهمن ۴ خرداد ۲۴ مهر ۱۰
يانی به مسئول مهلت ارائه گواهی انجام کار و گزارش پا

 )توسط استاد کارآموزی(کارآموزی دانشکده
۷ 

  ۸  مهلت ارائه نمره کارآموزی به آموزش دانشگاه بهمن ۱۰  تير ۱ مهر ۳۰

 

  



  نکات مهم :پ

 .های علوم پايه، اختياری استهای مهندسی، اجباری و برای دانشکدهبرای دانشکده درس کارآموزی .١

 . واحدی است صفر درس کارآموزی .٢

های برای دانشکده و واحد ۹۰ ، حداقلهای دارای يک دوره کارآموزیكارآموزی، در دانشکده درساخذ  یشده برا گذرانده ینصاب واحدهاحد  .٣
بايست حداقل دروس یدانشجو م. است ۲واحد برای كارآموزی  ۹۰ حداقل و، ۱واحد برای كارآموزی   ۶۰دارای دو دوره كارآموزی، حداقل 

 . گذرانده باشدنيز را ) با توجه به ضوابط هر دانشکده(مورد نياز  یتخصص

  .کننددرسی اخذ  واحد ۱۴حداکثر  یتوانند همراه با درس كارآموزیهای اول و دوم دانشجويان م سال  نيم در  .٤
 .است ماقبلسال  های اول و دوم منوط به عدم مشروطی در نيم سال اخذ کارآموزی در نيم، سال فارغ التحصيلی به استثنای نيم: تبصره

 ١واحد نظری به عالوه  ٢و يا  ،واحد عملی ۲يا  واحد پروژه کارشناسی، ٣، يا واحد نظری ۳حداكثر  ،کارآموزیدرس همراه با  ،تابستان دورهدر  .٥
 .قابل اخذ استواحد عملی 

  . شود نمیای مجاز همراه درس کارآموزی باعث افزايش سقف واحده ،شرايط خاص مانند احتمال فراغت از تحصيل يا تحصيل همزمان در دو رشته .٦
 .ساعت کاری است ۲۴۰حداقل  یکار موظف كارآموز مجموع ساعت .٧

 :شود انجام میبه صورت کيفی و بر مبنای جدول زير درس کارآموزی ارزيابی و نمره دهی  .٨

  ٠ – ٩.۹  ۱۰ – ۱۱.۹  ۱۲ – ۱۳.۹  ۱۴ – ۱۶.۹  ۱۷ – ۲۰  نمره کمی
  EX–P VG–P  GO–P MR–P  F  نمره کيفی

 

 .ی درس کارآموزی به آموزش دانشگاه توسط استاد کارآموزی و در مهلت مقرر صورت می پذيرد ارائه نمره .٩

اگرچه ثبت نام اينترنتی (نامه  ی کارآموزی در مهلت مقرر به دفتر کارآموزی دانشگاه، جهت صدور معرفی ی فرم تکميل شده در صورت عدم ارائه .١٠
در ترم ديگری  خواهد بودو دانشجو موظف  برای دانشجو ثبت می شود Fدر آن ترم قابل قبول نبوده و نمره  ، کارآموزی)صورت گرفته شده باشد

 .کنداين واحد را اخذ 

ساعت کارآموزی را پس از تاييد، جهت درج در پرونده دانشجو، به دفتر  ٢٤٠مسئول کارآموزی دانشکده ملزم است يک نسخه از گواهی انجام  .١١
 .ارسال کند کارآموزی دانشگاه

به دفتر کارآموزی  ساعت کارآموزی ٢٤٠عدم تحويل به موقع گواهی انجام و همچنين  عدم رعايت مهلت ارائه نمره کارآموزیدر صورت  .١٢
نام آن توسط آموزش صورت  برای دانشجو ثبت شده و نمره اخذ شده از دانشکده در نيمسال ديگری که ثبت سال نيمدر آن  Fدانشگاه، نمره 

 . شود وارد میرد، گي می

به استثنای موارد خاص و با موافقت کتبی مسئول (تغيير است  نامه از دفتر کارآموزی دانشگاه، محل کارآموزی غير قابل  پس از دريافت معرفی .١٣
 ).کارآموزی دانشکده

ها مجاز به صدور معرفی  د و دانشکدهارآموزی صورت پذيرک ونه اقدام جهت معرفی کارآموز بايد با هماهنگی آموزش دانشگاه و توسط دفترهرگ .١٤
 .نيستندنامه 

  .های دانشگاهی باشدو خارج از محيط داخل کشورمحل فيزيکی کارآموزی بايد در  .١٥
نند؛ ليکن انجام کارورزی به معنی گذراندن درس کارآموزی را در خارج از کشور بگذرا »کارورزی«ی موسوم به  ند دورهتوان می ياندانشجو: تذکر
  .نيست

 .نيستپژوهشی امکان پذير / های صرفًا آموزشیجام کارآموزی در محيطان .١٦

 .بايست به تاييد مسئول کارآموزی برسد قابليت محل انتخاب شده در برآورده نمودن اهداف دوره می .١٧

 .نيستپذير  تغيير محل انتخاب شده امکان ،پس از ارسال فرم کارآموزی به دفتر کارآموزی دانشگاه .١٨

از محل، تأييديه بايست، با ارايه  ، کارآموز میايجاد شوددر انجام كارآموزی  جدیاختالل  ،تعطيالت محل کارآموزیدر اثر  كهدر صورتی: تبصره
 .دکننسبت به حذف درس يا تغيير محل اقدام 

مسئول کارآموزی  بهدر راه گذراندن درس کارآموزی، الزم است دانشجو بالفاصله موضوع را کتبًا  ديگری مشکل گونهدر صورت بروز هر .١٩
  .دفتر کارآموزی دانشگاه منعکس کندو  دانشکده

 ۱۳۹۵ماهآبان: بازنگری و اصالح


