شماره فرم PS-ED-FO-01-01:

فرم شماره 1

شماره بازنگري D :

فرم درخواست اخذ کار آموزي و

تاريخ 1394/08/01 :

اعالم نمره کارآموزي

 -1امضا كارشناس گروه  -2دانشجو -3امور مالي  -4مدير گروه  -5اداره حراست(دانشجويان دختر)  -6دفتر ارتباط با صنعت -7امضامركز
كارآموزي -8امضا استاد كارآموزي تذكر مهم:دانشجو موظف است از زمان اخذ كارآموزي تا زمان تحويل نمره از فرم به خوبي نگهداري نمايد و در پايان تحويل اداره آموزش

مراحل
گام به گام:

دانشكده نمايد

مرحله اول

کارشناس
آموزشي گروه

آقاي/خانم --------------به شماره دانشجويي -------------مجاز به گذراندن درس کارآموزي در نيمسال --- ---مي باشد
تعداد واحد گذرانده ---:تعداد واحد اخذ شده در نيمسال---:تعداد روزهاي خالي در هفته ---:تعداد دروس اخذ شده(در ترم تابستان)---
با تشكر

ضمناترم آخر بودن دانشجو مورد تاييد مي باشد.

تاريخ و امضا
مديريت محترم گروه -----------------

دانشجو

مرحله دوم

احتراما اينجانب  -----------------به شماره دانشجويي -------------------
 -------------- -1و ------------------ -2

متقاضي گذراندن درس کاراموزي در مراکز پيشنهادي

با نظارت آقاي  /خانم  -----------------به عنوان استاد کارآموزي مي باشم لذا

خواهشمند است دستورات مقتضي را در اين خصوص مبذول فرماييد.
با تشكر

آدرس و شماره تماس شرکت پيشنهادي اول --------------------------------------------------

تاريخ و امضا

آدرس و شماره تماس شرکت پيشنهادي دوم ---------------------------------------------------
مرحله سوم

امور مالي

نظر امور مالي:
با تشكر
تاريخ و امضا
مديريت محترم دفتر ارتباط با صنعت

مرحله چهارم

آموزشي

مدير گروه

با سالم احتراما گذراندن کارآموزي در مرکز فوق با نظارت آقاي  /خانم  -------------به عنوان استاد کارآموزي به مدت  ---ساعت و حداقل ---
روز کاري مورد تاييد اينجانب مي باشد لذا خواهشمند است در خصوص معرفي دانشجو به آن واحد کارآموزي اقدامات الزم را مبذول فرماييد.
با تشكر
تاريخ و امضا

مرحله پنجم

دانشجويان دختر)

(مخصوص

اداره حراست

محل هاي کارآموزي معرفي شده دانشجو مورد تائيد مي باشد.
با تشكر
تاريخ و امضا

مرحله ششم

صنعت

دفتر ارتباط با

سرپرست محترم واحد کارآموزي --------------
با سالم احتراما آقاي  /خانم  ------------به شماره دانشجويي ----------جهت گذراندن دوره کارآموزي به مدت  ------ساعت و حداقل -----
روز کاري از تاريخ  ---------به حضور معرفي مي گردد .
با تشكر
تاريخ و امضا

مرحله هفتم

کارآموزي

سرپرست واحد

استاد محترم درس کارآموزي جناب آقاي/خانم -----------------------
با سالم بدينوسيله  ----------به شماره دانشجويي  -----------به مدت  ---ساعت از تاريخ  ---------الي  -- --------در ----روز کاري
دوره کارآموزي خود را با نمره به عدد  ---به حروف  --------با موفقيت به پايان رسانيده است.
با تشكر
تاريخ و امضا

مرحله هشتم

استاد کارآموزي

مدير محترم گروه -----------------
با سالم احتراما آقاي/خانم  -----------------به شماره دانشجويي  -----------------درس کاراموزي رابا نظارت اينجانب با نمره به عدد --
 ---به حروف  ------با موفقيت گذرانده است.با تشكر
تاريخ و امضا

مرحله نهم

و ثبت نمره

تاييدنهايي

نمره فوق مورد تاييد مي باشد

نمره فوق مورد تاييد مي باشد

تاريخ و امضا

تاريخ و امضا

تاريخ و امضا

مدير گروه

مدير کل آموزش

کارشناس گروه

تذكر مهم:
امضا مراحل  7و  8و  9بايد بعد از پايان كاراموزي بايد اخذ گردد.

نمره فوق در سيستم ثبت گرديد

شرايط اخذ كارآموزي
 اخذ در ترم تابستان (مصوبه جلسه  279شوراي آموزشي مورخ )1394/04/22درصورت اخذ درس كارآموزي در ترم تابستان ،دانشجويان ضمن رعايت ساير مقررات آموزشي مجاز هستند حداكثر يك درس اخذ نمايند
مشروط به اينكه محل كارآموزي و دانشگاه محل اخذ درس در يك استان باشد.
 اخذ در نيم سال غير تابستان (مصوبه جلسات  227و  238شوراي آموزشي مورخ  1391/07/26و ) 1391/12/14دانشجويان حايز شرايط ذيل مجاز هستند در نيم سال غير تابستاني درس كارآموزي را بردارند.
 نيم سال مورد تقاضا براي اخذ درس آخرين نيم سال دانشجو باشد.
 دانشجو در نيم سال اخذ كارآموزي حداكثر  10واحد غير از پروژه و كارآموزي داشته باشد.
 دانشجو در نيم سال اخذ كارآموزي حداكثر  3روز در هفته درس داشته باشد.
 (مصوبه جلسه  279شوراي آموزشي مورخ )1394/04/22 -1در صورتي كه دانشجو در نيمسال غير تابستاني شرايط اعزام به واحد كارآموزي (اخذ حداكثر  10واحد غير از پروژه و كارآموزي و
حداكثر  3روز درس در هفته) را نداشته باشد موظف است درس را تمديد نمايد.
 -2در صورتي كه هر يك از دانشجويان بدون احراز شرايط اخذ كارآموزي (ترم آخر بودن در نيم سال غير تابستان و اخذ حداكثر يك
درس به همراه كارآموزي در ترم تابستان) نسبت به اخذ اين درس اقدام نمايد درس كارآموزي حذف شده و مبلغ پرداختي ايشان به
صورت بستانكاري لحاظ ميگردد.

حداقل روزهاي كارآموزي (مصوبه جلسات  207و  266شوراي آموزشي مورخ  1390/09/16و )1393/07/07
حداقل تعداد روزهاي كارآموزي با توجه به تعداد واحد درس به شرح ذيل ميباشد:

كارآموزي يك واحدي و  0/5واحدي
كارآموزي دو واحدي
كارآموزي سه واحدي

حداقل  30روز
حداقل  45روز
حداقل  50روز

زمان ثبت نمره يا تمديد كارآموزي
در راستاي اجراي ماده  14آييننامه آموزشي از نيمسال  941براي تمامي دانشجويان مقرر گرديد:
 -1-2نمرات دروس تمرين دبيري ،كارآموزي ،كارورزي ،عمليات صحرايي ،كار در عرصه و دروسي كه در برنامه درسي
مصوب با پروژه ارائه ميشوند در صورتي كه به تشخيص مدرس و تأييد گروه آموزشي مربوط تكميل آنها در طول يك
نيم سال تحصيلي ميسر نباشد ناتمام تلقي شده و نمره ناتمام به شرط موافقت استاد راهنما و مدير گروه مربوطه حداكثر تا پايان
يك سال تحصيلي به نمره قطعي تبديل گردد .بر اين اساس چنانچه دانشجويي در نيمسال اول درس را اخذ كرده باشد
ميتواند براي نيم سال دوم و ترم تابستان درس را تمديد كند همچنين دانشجوياني كه در نيمسال دوم درس را گرفتهاند
ميتوانند براي ترم تابستان و نيم سال اول سال تحصيلي بعد درس را تمديد نمايد ،براي اين دسته از دانشجويان تمديد يا عدم
تمديد درس در ترم تابستان به اختيار دانشجو است .الزم به ذكر است در صورت تمديد درس در تابستان مجموع واحدهاي
انتخابي دانشجو نبايد بيشتر از سقف مجاز باشد.
 -2-2جهت ثبت نمره دروس مشمول بند  1-2و يا تمديد اين دروس الزم است فرم اعالم نمره و يا فرم تمديد درس حداكثر
تا  10روز كاري بعد از پايان امتحانات نيم سال به اداره آموزش دانشكده ارائه شود .در صورتيكه تا زمان تعيين شده دانشجو
براي اعالم نمره و يا تمديد اقدام نكند درس مزبور حذف خواهد شد.

دانشجويان ترم آخر در صورتي كه مجاز به گذراندن واحد كارآموزي نباشند جهت استفاده از مزاياي ترم آخري مانند عدم رعايت پيش نياز
و  ...بايد واحد كارآموزي را اخذ نمايند تا بعنوان دانشجوي ترم آخري محسوب شوند و در ترم بعدي تمديد نمايند

