«باسمهتعالی»

رویه کارآموزی
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تا قبل از اول خردادماه

(از درخواست تا ثبت نمره)

هماهنگی اولیه جهت تعیین محل کارآموزی
 دانشجویان گرامی جهت تعیین محل کارآموزی
میتوانند به وبگاه کارآموزی کشوری به آدرس
 http://karamouz.irost.org/مراجعه نمایند.
 در صورتی که ظرفیت پذیرش واحدهای صنعتی مورد
عالقه دانشجو در سامانه کشوری تکمیل شده است و یا
واحد صنعتی مدنظر دانشجو در سامانه موجود نیست،
دانشجو شخصاً با تماس یا مراجعه حضوری به واحد
صنعتی جهت هماهنگی اولیه اقدام می نماید.
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تا قبل از اول خردادماه
دریافت معرفی نامه از سامانه
گلستان جهت ارائه به واحد
صنعتی

2
تا قبل از اول خردادماه

 لیست واحدهای صنعتی که دانشجویان قبالً دوره
کارآموزی را در آن واحدها گذراندهاند در بخش کارآموزی
وبگاه دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به آدرس
 https://www.hut.ac.ir/irieقابل دریافت است.

 دانشجویانی که از طریق سامانه
کارآموزی کشوری اقدام کرده باشند،
به این معرفی نامه نیازی ندارند.
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تا قبل از اول تیرماه
اخذ موافقت نامه از واحد صنعتی و
بارگذاری در سامانه گلستان
 دانشجویانی که از طریق سامانه
کارآموزی کشوری اقدام کرده باشند ،در
صورت تأیید واحد صنعتی در سامانه،
نیازی به ارائه موافقت نامه ندارند.
 ثبت واحد کارآموزی بدون نیاز به
مراجعه دانشجو به اداره آموزش انجام
خواهد شد.

ثبت درخواست کارآموزی در
پیشخوان خدمت گلستان
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تا قبل از  30مهرماه
بارگذاری مدارک ذیل در سامانه گلستان

مراجعه به صنعت و انجام
کارآموزی به مدت تعیین
شده در آییننامه
آموزشی گروه مربوطه
 دریافت فرمهای 2و3و4
از وبگاه دفتر کارآفرینی و
ارتباط با صنعت دانشگاه
 تکمیل فرم 2در طول
دوره و فرمهای 3و 4در
پایان دوره

 -1فرم حضور و غیاب (فرم شماره دو)
 -2فرم خالصه دوره کارآموزی (فرم شماره سه)
 -3فرم تاییدیه دوره کارآموزی (فرم شماره چهار)
 -4نامه تاییدیه پایان دوره کارآموزی از محل
کارآموزی (نامه باید دارای سربرگ و مهر محل
کارآموزی باشد)
 -5گزارش کارآموزی (در قالب فایل word
ارائه شده در وبگاه دفتر کارآفرینی و ارتباط
با صنعت)
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تا قبل از  15آبان ماه

تا قبل از  15آبان ماه

ثبت نهایی نمره کارآموزی

ارزیابی گزارش کارآموزی
توسط استاد کارآموزی و ثبت
نمره کارآموزی

پس از تأیید مدیر گروه و رییس گروه کارآفرینی و ارتباط
با صنعت ،نمره توسط آموزش ثبت نهایی میشود.
•

تبصره :1اخذ همزمان کارآموزی با واحدهای دیگر در تابستان امکان پذیر نمی باشد مگر در صورت فارغ التحصیلی دانشجو

•

تبصره :2دانشجویانی که در آخرین نیمسال تحصیلی قرار دارند (و به غیر از درس کارآموزی  12واحد دیگر تا فارغ التحصیلی داشته باشند) میتوانند درس کارآموزی

•
•

را به ه مراه سایر واحدهای درسی در طول ترم اخذ نمایند و بدین منظور حداقل یک ماه قبل از شروع نیمسال بایستی نسبت به تعیین محل کارآموزی و درخواست در
سامانه گلستان اقدام نمایند .همچنین موافقت نامه صنعت باید نهایتاً تا زمان پایان حذف و اضافه نیمسال بارگذاری شده و واحد کارآموزی ثبت گردد .در مورد این
دانشجویان ،مهلت بارگذاری مدارک کارآموزی (پس از گذراندن دوره) یک هفته قبل از آخرین روز امتحانات پایانی نیمسال است.
پس از ثبت واحد کارآموزی توسط اداره آموزش ،تغییر محل کارآموزی امکان پذیر نمیباشد.
در صورت انتخاب واحد کارآموزی و عدم انجام کارآموزی در مهلت مقرر مطابق ماده  14آئین نامه آموزشی (غیبت در جلسات درس) عمل خواهد شد.

