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دانشجویان عزیز پس از اخذ واحد کارآموزی می بایست مراحل ذیل را انجام دهند:
-1مشخص نمودن مکان کارآموزی و هماهنگی اولیه با آن شرکت(شرکت یا سازمان می بایست
مورد تایید استاد مربوطه باشد)
 -2دریافت فرم کارآموزی از سایت یا واحد انتشارات موسسه و تکمیل نمودن آن.
 -3گرفتن امضاء و تاییدیه از کارشناس آموزش امور مالی و مدیر گروه و استاد مربوطه.
 -4اخذ معرفی نامه از واحد دانشجویی جهت گذراندن دوره.
 -5ارائه معرفی نامه به سازمان یا شرکت مربوطه و گرفتن موافقت نامه آن سازمان با شروع
کارآموزی وارائه آن موافقت نامه به واحد آموزش.
 -6در صورت عدم تحویل فرم مربوطه به واحد آموزش در شروع ترم به منزله عدم شروع
کارآموزی محسوب می گردد و دانشجویانی که بدون معرفی نامه سرخود دوره کارآموزی را
بگذرانند به منزله عدم پذیرش دوره کارآموزی می باشد و می بایست دوباره این درس را اخذ
نمایند.
 -7کلیه فرمهای کار آموزی می بایست شماره تاریخ و مهر و امضاءشرکت ویا سازمان
وسرپرست کار آموزی را داشته و دراین فرمهاتاریخ شروع واتمام دوره مدت کار آموزی و نمره
سرپرست کارآموزی ذکر شده باشد وتمامی فرمها را به کارشناس آموزش ارائه نمایند.
 -8بهمراه فرمها ارائه یک عدد cdمربوطه از دوره انجام شده به واحد آموزش اجباری است.

تذکر مهم
بر اساس دهمین جلسه مصوب شورای آموزشی موسسه مورخه  1393/10/25کلیه
دانشجویانی که واحد کارآموزی اخذ نموده اند می بایست فرمهای مربوطه را از
واحد انتشارات یا سایت دانشگاه دریافت و ضمن تکمیل نمودن آنها

در نیمسال اول تا تاریخ  15آبان
در نیمسال دوم تا تاریخ  20اسفند
در نیمسال تابستان تا تاریخ اول مردادماه
وقت دارند جهت دریافت معرفی نامه های خود را از واحد دانشجویی دریافت
نمایند.
مع الوصف دانشجویان اگر در تاریخ مذکور نتوانندمعرفی نامه های خود را بگیرند
واحد آنها ناتمام درج می گردد.

در مورد دانشجویانی که واحد پروژه دارند
در مورد واحد پروژه پس از انتخاب واحد گرفتن معرفی نامه الزامی نیست فقط فرم های مربوطه را از
واحد انتشارات ویا سایت دانشگاه اخذ و کامل نمودن امضاءهای آن(کارشناس آموزش ،امور مالی ،مدیر
گروه ،استاد مربوطه ) حداکثر در تاریخهای اعالم شده باال الزامی است و همچنین ارائه فرمها پس از طی
دوره ارائه به کارشناس آموزش مع الوصف دانشجویان اگر در تاریخ مذکور نتوانند امضاء های خود را بگیرند
واحد آنها

ناتمام درج می گردد.

