راٌّوبی کبهل کبر آهَسی اس ثبت ًبم داًشجَیبى هتقبضی تب پبیبى کبر آهَسی

* مراحل كارآموزي
 -1هزحلِ اٍل  :اخذ درس کبر آهَسی
داًطدَ ثبیستی اثتذا دسس مبسآهَصی سا دس سبیت آهَصش ثجت ًوبیذٍ .احذ دسسی مبسآهَصی مِ ثبیذ اص عشیق سبیت آهَصش دس اٍل ّش
تشم تحػیلی ٍ یب تشم تبثستبى ثش اسبس اعالعیِ ّبی آهَصش داًطگبُ غَ
ست گیشد.
ًكبت عوَهی قببل تَجِ بزای کليِ داًشجَیبى بزای
اًجبم کبرآهَسی:
 -1ضشایظ الصم ثشای اخز ٍگزساًذى مبسآهَصی دس عَل تشم ّبی تحػیلی غیش تبثستبًی
الف  -حذامثش هدوَع تعذاد ٍاحذ ّبی دسسی داًطدَ ثب دسس مبسآهَصی ٍی ثبیذ ٍ 14احذ یب موتش ثبضذ.
ة -داًطدَیبى فبسغ التحػیل هی تَاًٌذ مبسآهَصی سا دس عَل تشم ثگزساًٌذ .
ج -هحل اًدبم مبسآهَصی داًطدَی هتقبضی گزساًذى مبسآهَصی دس عَل تشم ثبیذ دس ضْش هحل تحػیل داًطدَ ثبضذ.
 -2ثشای آى دستِ اص داًطدَیبى سضتِ ّبی تحػیلی مِ داسای دٍ مبسآهَصی هی ثبضٌذ  ،دسغَستی مِ داًطدَ مبسآهَصی

" ٍ" 1

 "2سا دس آخشیي تشم دس حبل تحػیل مِ دس آى فبسغ التحػیل خَاّذ ضذ اخز ًوبیذ .ثبیذ اثتذا مبسآهَصی "  " 1سا ثگزساًذ ٍ هذاسك
پبیبى مبسآهَصی سا ثِ هذیشیت استجبط ثب غٌعت ٍ مبسآفشیٌی تحَیل ًوبیٌذ  .تٌْب پس اص ایي اهش داًطدَ هی تَاًذ ثشای اًدبم مبسآهَصی"
 "2اقذام ًوبیٌذ.
ثجت ًبم آهَصضی ّش دٍ مبسآهَصی "  "2 ٍ" 1برای اینگونه دانشجویان ّن صهبى ثب ّن اًدبم هی ضَد.
-3داًطدَیبى ًوی تَا ًٌذ مبسآهَصی ّبی "  "2 ٍ" 1سا دس یل هحل ثگزساًٌذ هگش ایٌنِ ًبهِ سسوی تبییذیِ هَافقت ثخص ٍ ًیض ًبهِ
تبییذ استبد مبسآهَصی سا ثب تَخِ ثِ ضشایظ ٍیژُ هحل مبسآهَصی دسیبفت ٍ ثِ هذیشیت استجبط ثب غٌعت ٍ مبسآفشیٌی تحَیل ًوَدُ ثبضٌذ
.
– 2هزحلِ دٍم  :تعييي هحل کبرآهَسی
داًطدَ هحل مبسآهَصی سا ثِ سِ سٍش هی تَاًذ تعییي ًوبیذ:
 -1آزاد  :خَد داًطدَ هحل مبسآهَصی سا ثب ّوبٌّگی هذیشگشٍُ هطخع ٍ ّوبٌّگی ّبی اٍلیِ سا اًدبم هی دّذ.
 -2دانشگاه  :دفتش استجبط ثب غٌعت داًطگبُ هحل مبسآهَصی سا هطخع هی مٌذ.

-3وزرات علوم  :هحل مبسآهَصی تَسظ داًطدَ اص عشیق سبهبًِ پزیشش مبسآهَصی ٍ http://karamouzi.irost.orgاثستِ ثِ
ٍصاست علَم هطخع ضذُ است (.مِ هشاحل آى ثِ پیَست هی ثبضذ).
ًنتِ  :ملیِ داًشجَیبى قبل اس اًجبم هزحلِ سَم اثتذا ثبیذ اص پذیزش خَد ثِ عٌَاى مبسآهَص دس هحل پيشٌْبدی کبرآهَسی
هغوئي شًَذ ٍ آًگبُ اقذام بِ اًجبم هزحلِ سَم ًوبیٌذ .عَاقت ًبضی اص عذم دقت داًطدَیبى دس ایي صهیٌِ ثشعْذُ خَد داًطدَ
هی ثبضذ
-3هزحلِ سَم  :تكويل فزم تقبضبی کبرآهَسی ٍ تعييي استبد راٌّوب (فزم شوبرُ )1

 -4هزحلِ چْبرم  :تحَیل ًبهِ هعزفی بِ هحل کبرآهَسی اس دفتز ارتببط بب صٌعت
 : 1-4شزط قبً ًَی بَدى اًجبم کبرآهَسی اس سَی داًشجَ  ،دریبفت فزم ًْبیی هعزفی ًبهِ بِ شزکت هحل اًجبم کبرآهَسی
ٍ تحَیل آى بِ هسئَل هزبَعِ است  .ایي اهش تجعبت حقَقی ٍ قبًًَی ًیض داسد .
 : 2-4فزم هعزفی ًْبیی کبرآهَس ثِ ضشمت هحل کبر آهَسی تب پبیبى اهتحبًبت ًيوسبل دٍم ثشای داًطدَیبى کبرآهَس در عی
تزم تببستبى غبدس هی ضَد.
 : 3-4داًشجَیبى هتقبضی اًجبم کبرآهَسی در عَل تزم تحصيلی ببیذ بزای دریبفت ایي هعزفی ًبهِ در اٍل تزم شخصأ بِ
ایي هذیزیت هزاجعِ ًوبیٌذ.
 : 1-3-4داًشجَیبى تبقبل اس دریبفت ًبهِ ًْبیی حق شزٍع کبرآهَسی را ًذارًذ .
 : 2-3-4ثشای داًطدَیبى هتقبضی اًجبم کبرآهَسی در عی تزم تحصيلی سهبى شزٍع کبرآهَسی شزٍع رسوی تزم ٍ سهبى
اتوبم کبرآهَسی پبیبى رسوی تزم است .
 : 3-3-4سهبى تحَیل هذارک پبیبى کبرآهَسی داًشجَیبى هتقبضی اًجبم کبرآهَسی در عی تزم تحصيلی اس تبریخ شزٍع
اهتحبًبت پبیبى تزم تحصيلی بِ هذت یک ّفتِ هی ببشذ
-5هزحلِ پٌجن  :هزاجعِ بِ هحل کبرآهَسی

 : 1-5داًطدَ ثبیستی پس اص تحَیل هعشفی ًبهِ ثِ هحل مبسآهَصی  ،فزم شوبرُ 2
ضشٍع مبسآهَصی تحَیل دفتش استجبط ثب غٌعت ًوبیذ.
 -6هزحلِ ششن  :شزٍع ٍ ًحَُ تْيِ گشارشبت کبرآهَسی

سا تنویل ًوَدُ ٍ حداكثر یک هفته پس اص

: 1-6داًطدَ ثعذ اص دسیبفت هعشفی ًبهِ ًْبیی ثبیذ ثشاسبس تبسیح هٌذسج دس ًبهِ  ،مبس آهَصی خَد سا ضشٍع ٍ مبسّبی صیش سا اًدبم دّذ.
ٍظبیف داًشجَ در عَل سهبى کبرآهَسی:

الف  -داًطدَیبى ثبیذ ثعذ اصدسیبفت هعشفی ًبهِ ًْبیی فزم ّبی ارسشيببی،گشارش ّفتگی ٍ گشارش هبّيبًِ
سا اص سبیت داًطگبُ دسیبفت ًوبیذ
ة -داًطدَ ثبیذ فشم اسصضیبثی سا تحَیل هحل مبسآهَصی ًوبیذ.
ج -داًطدَ ثبیذ فشهْبی گضاسش ّفتگی ٍهبّیبًِ سا ًضد خَد ًگِ داسد ٍدسعَل صهبى مبسآهَصی تنویل ًوبیذ.
د -داًطدَیبى دس عی دٍساى مبسآهَصی هَظف ثِ اًدبم هَاسد ریل هیثبضٌذ:
 ملیِ هقشسات ٍ قَاًیي هشثَعِ ثِ مبس ٍ هسبئل ایوٌی سا سعبیت ًوبیٌذ. عجق ثشًبهِ تعییي ضذُ دس هحل مبسآهَصی حضَس یبفتِ ٍ دستَسالعولّبی تعییي ضذُ سا سعبیت ًوبیٌذ. دس غَستینِ هسئَلیي هحل مبسآهَصی هَضَع مبسآهَصی سا هحشهبًِ اعالم ًوبیٌذ ایي اهش ثبیذ مبهالً تَسظ داًطدَیبى مبسآهَص هشاعبتگشدیذُ ٍ ّیچگًَِ اعالعبتی سا ثذٍى داضتي هدَص متجی دس اختیبس ضخع ثبلثی قشاس ًذٌّذ.
تجػشُ (ّ )1شگًَِ عشح ٍ یب ًظشیِای مِ تَسظ مبسآهَصاى هغشح ٍ هٌدش ثِ ثبالثشدى میفیت هحػَل ٍ افضایص هیضاى تَلیذ دس هحل
مبسآهَصی گشدد ،دس غَست ثِ تبئیذ سسیذى هَسد تطَیق هبدی ٍ هعٌَی ٍاحذ استجبط ثب غٌعت قشاس خَاّذ گشفت.
تجػشُ ( )2چٌبًچِ مبسآهَص دس هحل مبسآهَصی هشتنت خالفْبیی گشدد ٍ ثِ تزمش سشپشست مبسآهَصی خَد تَخِ ًٌوبیذ ،ثٌبثش دسخَاست
ایطبى هسئلِ دس داًطنذُ ثشسسی گشدیذُ ٍ دس غَست غحت ،خشیوِای تب حذ هشدٍد ضذى مبسآهَص دس دسس مبسآهَصی اعوبل خَاّذ
گشدیذ.
تجػشُ ( )3داًطدَیبى هَظفٌذ دس غَست ًبهشتجظ ثَدى هَضَع مبسآهَصی ثب سضتِ تحػیلی ایطبى ،هشاتت سا ثِ اداسُ مل فٌبٍسی ٍ
استجبط ثب غٌعت هٌعنس ًوبیٌذ تب اقذام الصم دس خػَظ تغییش هحل مبسآهَصی آًْب اًدبم پزیشد.

ٍظبیف داًشجَ بعذ اس اتوبم کبر آهَسی
الف  -دسیبفت ًبهِ اصهحل مبسآهَصی هجٌی ثش گزساًذى مبس آهَصی ثشاسبس هذت صهبى هطخع ضذُ دس فشم ًْبیی ایي ًبهِ ثبیذ ثب
سزبزگ هحل کبر آهَسی ٍ

هْز ٍ اهضبء هذیز ٍاحذ ثبضذ( هتي پیطٌْبدی ًبهِ دس پیَست آٍسدُ

ضذُ است).

ة -دسخَاست تنویل فشم اسصضیبثی اص سَی هحل مبسآهَصی مِ دس پبمت دس ثستِ تحَیل داًطدَ هی گشدد .ایي فشم ثبیذ حب ٍی
ًوزُ کبرآهَسی  ،اهضبء سزپزست کبرآهَس ٍ هْز هحل کبرآهَسی ببشذ.
ج -تنویل فشهْبی ّفتگی ٍ گضاسش هطشٍح دٍسُ تَسظ مبسآهَص ٍ تأییذ آًْب ثب هْش ٍ اهضبء سشپشست مبسآهَص.
-فشم ّفتگی ثبیذ ثشاسبس تعذاد ّفتِ ّبی حضَس تنویل گشدد.

د -تْیِ گضاسش مبسآهَصی ثشاسبس سٍال اسائِ ضذُ پیَست ضوبسُ 3

ایي ساٌّوب .

ُ -تنویل فشم اسصیبثی داًطدَ اص هحل مبسآهَصی ٍ تحَیل آى ثِ دفتش استجبط ثب غٌعت.
.

 -7هزحلِ ّفتن :تحَیل گشارش کبرآهَسی ٍ فزم ارسشيببی
دس ایي هشحلِ داًطدَ ثبیستی هشاحل صیش سا اًدبم دّذ
 -1فشم اسصضیبثی ٍ ًبهِ اتوبم مبسآهَصی خَد سا خْت تبئیذ تحَیل هذیش استجبط ثب غٌعت داًطگبُ ًوبیذ.
 -2گضاسش مبسآهَصی ٍ فشم اسصضیبثی خَد سا تحَیل استبد ساٌّوب ًوبیذ ٍ استبد ساٌّوب ًیض ثش اسبس ًوشُ اسصضیبثی هحل مبسآهَصی
ٍ عولنشد مبسآهَص ً ،وشُ ًْبیی داًطدَ سا دس فشم اسصضیبثی ثجت هی ًوبیذ.
ً -3وشُ ًْبیی داًطدَ ثبیستی تَسظ هذیش گشٍُ تبئیذ گشدد.
 -8هزحلِ ّشتن :ارائِ هذارک هز بَط بِ پبیبى کبرآهَسی بِ هذیزیت ارتببط بب صٌعت ٍ کبرآفزیٌی
 :1-9داًشجَیبى کبرآهَس در تببستبى دس پبیبى دٍسُ مبسآهَصی خَد ثبیذ هذاسك هشثَط ثِ پبیبى مبسآهَصی(نامه اتمام كارآموزي

،فرمهاي هفتگي  ،گسارش مشروح و گسارش كارآموزي) سا عجق ثشًبهِ صهب ًجٌذی ضذُ تحَیل ایي هذیشیت ًوبیٌذ .
 : 2-9داًشجَیبى کبرآهَس در عَل تزم تحصيلی ثبیذ اص تبریخ اٍل اهتحبًبت بِ هذت یک ّفتِ هذاسك هشثَط ثِ پبیبى
مبسآهَصی خَد سا شخصأ تحَیل ایي هذیزیت ًوبیٌذ.

ًكتِ  :فزم ارسشيببی ببیستی تَسظ استبد راٌّوب ٍ یب هذیز گزٍُ تحَیل هذیز ارتببط بب صٌعت داًشگبُ گزدد.
-9هزحلِ ًْن  :ثبت ًوزُ
فشم اسصضیبثی مبسآهَص تَسظ دفتش استجبط ثب غٌعت تحَیل آهَصش خْت ثجت ًوشُ هی گشدد.

 مراحل جایابي كارآموز در سایت karamouzi.irost.org
مزحلٍ : 1پس اس ثبت وام داوشجًیان در ساماوٍ ي فعال شذن حساب کاربزی آوُا تًسط داوشگاٌ محل تحصیل آوُا ،داوشجًیان اس
بخش "افشيدن ظزفیت" اس میان ظزفیت َای تعزیف شذٌ تًسط صىایع ،حذاکثز  5ظزفیت را اوتخاب می کىىذ .سپس درخًاست
َای داوشجًیان بٍ صىایع مًرد وظز آوُا ارسال می شًد
مزحلٍ : 2ياحذ َای صىعتی ،درخًاست َای داوشجًیان را در لیست داوشجًیان متقاضی مشاَذٌ می کىىذ ي با تًجٍ بٍ
مشخصات تحصیلی داوشجً ،اقذام بٍ تاییذ ايلیٍ درخًاست داوشجً یا رد درخًاست داوشجً می ومایىذ .در صًرت رد درخًاست
داوشجً تًسط صىعت ،داوشجً می تًاوذ درخًاست مًرد وظز را حذف ي ظزفیت دیگزی را بٍ جای آن اوتخاب ومایذ .تاییذ ايلیٍ

داوشجً بٍ معىی تکمیل فزآیىذ جایابی ویست.
مزحلٍ  : 3پس اس تاییذ ايلیٍ درخًاست داوشجً تًسط ياحذ َای صىعتی ،داوشجً بایذ اس میان صىایعی کٍ يی را تاییذ ايلیٍ کزدٌ
اوذ ،یکی را اوتخاب ي اس طزیق گشیىٍ "درخًاست صذير معزفی وامٍ" درخًاست کارآمًسی مًرد وظز خًد را بٍ داوشگاٌ محل
تحصیل خًد ارسال ومایىذ
مزحلٍ  : 4داوشگاٌ َا درخًاست َای داوشجًیان کٍ تاییذ ايلیٍ شذٌ اوذ ي تًسط داوشجً بٍ داوشگاٌ ارسال شذٌ اوذ (جُت صذير
معزفی وامٍ بٍ صىعت) را در لیست داوشجًیان متقاضی مشاَذٌ می ومایذ .داوشجً پس اس بزرسی محل کارآمًسی مًرد درخًاست
داوشجً ،در صًرتی کٍ صىعت مًرد وظز ،مًرد تاییذ داوشگاٌ باشذ ،درخًاست داوشجً را بٍ صىعت ارسال می کىذ ي َمچىیه

بزای درخًاست داوشجً معزفی وامٍ بٍ صىعت صادر می کىذ.

مزحلٍ  : 5پس اس ارسال درخًاست داوشجً بٍ صىعت تًسط داوشگاٌ ي صذير معزفی وامٍ بٍ صىعت ،صىعت می تًاوذ درخًاست
داوشجً را ثبت وُایی کىذ.ثبت وُایی درخًاست داوشجً بٍ معىی تکمیل فزآیىذ جایابی کارآمًس است.

