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 .با رعایت پیش نیاز انتخاب واحد یا حذف و اضافه هنگامدر  توسط دانشجو انتخاب واحد کارآموزی 1 مرحله

یک هفته ان یبرگزاری جلسه توجیهی عمومی کارآموزی توسط معاونت پژوهش و فناوری برای همه دانشجو 2 مرحله

 .بعد از حذف و اضافه

انتخاب محل کارآموزی توسط دانشجو با در نظر گرفتن معیارهای اختصاصی انتخاب محل ارائه شده توسط  3 مرحله

 .باشدیمگروه مدیراولیه استاد مبنی بر اینکه محل مد نظر مورد تائید استاد و  موافقت گروه آموزشی و اخذ

بعد از برگزاری  حداکثر تا یکماه)سامانه ساد(  موسسهمعرفی محل کارآموزی بطور کامل در سامانه آموزشی  4 مرحله

  .جلسه توجیهی

  و درس کارآموزی ناتمام مانده شودیمعدم انتخاب و تعریف محل کارآموزی بعد از یکماه باعث   1تبصره 

 را در نیمسال بعد انتخاب نماید. درس دانشجو مکلف است این

امکان تغییر محل کارآموزی  ،و مدیر گروه بعد از انتخاب محل کارآموزی و تائید آن توسط استاد  2تبصره 

 .نمایدبسیار دقت کارآموزی در انتخاب محل دانشجو باید وجود ندارد لذا 

 .گروهمدیر تائید محل کارآموزی توسط استاد و  5 مرحله

 ائیدپس از تدانشجو باید معرفی نامه خود را ارتباط با صنعت موسسه.  کارشناسئید محل کارآموزی توسط تا 6 مرحله

د. دریافت نمایاز طریق سامانه ساد بخش کارآموزی کارشناس ارتباط با صنعت )مستقر در کتابخانه و مرکز اسناد( 

( تحویل 111ضوری به دبیرخانه موسسه )اطاق جهت درج شماره و تاریخ نامه را بصورت حپرینت آن را تهیه و سپس 

نماید. تاخیر در تحویل معرفی نامه کارآموزی به محل کارآموزی برعهده دانشجو بوده و عواقب احتمالی نیز متوجه 

 ایشان است.

  .سامانه ساددرهفتگی  یهاگزارشارائه آغاز رسمی کارآموزی و  7 مرحله

هفتگی دانشجو موظف است نسبت به تهیه مجلد درس کارآموزی مطابق فرمت و  یهاگزارشعالوه بر  توجه

در آموزشی مل ها به تفکیک هر گروه عدستورالعمل اعالمی از طرف گروه آموزشی اقدام نماید. این دستورال

و قابل دانلود می درج  ،/فرمهای کارآموزیبخش آیین نامه ها و فرم ها ،صفحه معاونت پژوهش و فناوری

 .باشد

)سامانه  موسسهسامانه آموزشی گزارش نهایی کارآموزی طبق فرمت اعالمی گروه آموزشی از طریق ارسال  8 مرحله

مل ها به تفکیک عاین دستورالو منطبق بر دستور العمل مصوب تهیه گزارش کارآموزی.  Wordیا  PDFبفرمت  ساد(

و قابل درج  /فرمهای کارآموزیو فرم هابخش آیین نامه ها  ،در صفحه معاونت پژوهش و فناوریآموزشی هر گروه 

 دانلود می باشد.

بخش آیین نامه ها  ،صفحه معاونت پژوهش و فناوری)نمونه مورد قبول در  کارآموزی پایان دورهارسال نامه  9 مرحله

از طرف محل کارآموزی به اداره  شمارهو  مهردارای و قابل دانلود می باشد.( درج ، /فرمهای کارآموزیو فرم ها
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و یا تحویل حضوری  karamoozimjdkh@gmail.comاز طریق ایمیل به  مطالعات، قرادادها و ارتباط با صنعت

 .به کارشناس ارتباط با صنعت مستقر در کتابخانه و مرکز اسناد

 الزم است در .ارتباط باصنعت کارشناسد اتمام کارآموزی از طرف تائی و بررسی اصالت نامه اتمام کارآموزی 11 مرحله

این نامه تاریخ دقیق آغاز و پایان دوره و همچنین مدت زمان دوره )تعداد ساعات( و شماره دانشجویی درج شده باشد. 

ر یادآو و از درج عناوین غیر از آن پرهیز نمایید. اداره مطالعات، ، قرادادها و ارتباط با صنعتضمنا مخاطب نامه منحصرا 

بخش آیین نامه ها و فرم  ،در صفحه معاونت پژوهش و فناورینمونه فرمت نامه اختمام دوره کارآموزی در  شود می

 ، درج شده است. /فرمهای کارآموزیها

  .انجام مصاحبه حضوری یا آنالین توسط استاد درس و تعیین تکلیف نمره درس 11 مرحله

 .توسط استادثبت نمره درس در سامانه آموزشی ساد  12 مرحله

 کارآموزی توسط کارشناس ارتباط با صنعت در سامانه آموزشی ساد.نمره درس  تایید 13 مرحله

  :آخرین مهلت اعالم نمره کارآموزی در هر نیمسال به قرار زیر است 1توجه

 15 اول )مهرماه(یژه نیمسال و -ن بهم 

 55 بهمن ماه( ویژه نیمسال دوم – وریشهر( 

 55 ترم تابستانیژه و -ه مهرما 

واحد کارآموزی را با موفقیت بگذراند، برای ایشان نمره مردود درج و دانشجو  داگر دانشجو بعد از دو نیمسال نتوان 2توجه

مسئولیت توجه به اتمام سنوات نیمسال ممکن نسبت به اخذ دوباره واحد کارآموزی اقدام نماید.  اولینموظف است در 

بر عهده دانشجو بوده و عواقب احتمالی نیز متوجه ایشان است. اتمام موارد خاص مجاز تحصیل و یا رای کمیسیون 

ث باشد که باع دلیل موجهینمی تواند  موارد خاصسنوات تحصیل یا نداشتن مجوز ادامه تحصیل از طرف کمیسیون 

 شود استاد و یا گروه آموزشی برای دانشجوی فاقد صالحیت الزم، نمره قبولی منظور نمایند.

زی واحد کارآمو چنانچه دانشجو بعد از دو نیمسال نتواند نمره قبولی را کسب و مجبور شود برای نیمسال سوم 3جهتو

فرآیند  توضیحات مطابق mjdkh.res.form.8.0 فرمرا انتخاب نماید، کلیه فرآیند فوق بصورت دستی و با تکمیل 

mjdkh.res.proc.4.0 .بخش  ،معاونت پژوهش و فناوریدر صفحه فرآیند و فرم مربوط به آن در  انجام خواهد شد

 و قابل دانلود می باشد.درج  و فرم ها/فرمهای کارآموزیآیین نامه ها 

توسط سرپرست محل کارآموزی تکمیل شود. فرم ارزشیابی می بایست  فرم ارزشیابی کارآموزیالزم است  4توجه

  حاوی نمره، مهر و امضای سرپرست محل کارآموزی باشد. 

 

 قراردادها و ارتباط با صنعتاداره مطالعات، 

 معاونت پژوهش و فناوری

 5011زمستان 

 

 


