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 ........................................به آدرس ذیل می باشم.
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خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اخذ واحد مربوطه و صدور معرفی نامه به نامبرده اقدام نمایند.
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دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
با توجه به تاییده اخذ واحد کارآموزی در تابستان سال  6931توسط دانشجو ،خواهشمند است نسبت به صدور معرفی نامه به
شرکت مورد نظر اقدام نمایید.
امین مشتاق
رئیس دانشکده فنی و مهندسی
امور بایگانی آموزش دانشگاه
معرفی نامه مذکور برای شرکت  ......................................صادر و در تاریخ  ...........................به نامبرده تحویل داده شد.
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 زمان اخذ معرفی نامه واحد کارآموزی دانشجویان از روز شنبه مورخ  6901/90/90لغایت چهارشنبه مورخ 6901/9/61
میباشد .خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامهای توسط اداره آموزش دانشگاه صادر نمیگردد.
 زمان اخذ و مدت دوره واحد کارآموزی دانشجویان به شرح ذیل میباشد:
دانشجویان رشته

شرایط اخذ

مدت زمان کارآموزی

مهندسی عمران

تابستان سال سوم به بعد (بعد از ترم )5

 999ساعت (0ماه)

مهندسی صنایع

تابستان سال سوم به بعد

 049ساعت

مهندسی نفت (کارآموزی *)6

تابستان سال دوم (بعد از ترم  9و )4

 619ساعت

مهندسی نفت (کارآموزی *)0

تابستان سال سوم (بعد از ترم  5و )1

 619ساعت

*اخذ کارآموزی  6و  0دانشجویان رشته مهندسی نفت به صورت همزمان در یک تابستان امکان پذیر نمی باشد.
 دانشجو در صورت اخذ واحد کارآموزی در هر تابستان 5 ،واحد دیگر میتواند در همان تابستان بهه صهورت مهمهان در
سایر دانشگاهها اخذ نماید .جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با ترم تابستانی به آئین نامهه تهرم تابسهتانی مراجعهه
نمایید(به استثنای دانشجویانی ورودی سال  6906و  6900دانشگاه که حداکثر  8واحد درسی آنها جهت فارغ التحصیلی
در تابستان  6901باقی مانده است).
 دانشجویان ورودی سال  6906و  6900دانشگاه که حداکثر  8واحد درسی آنها جهت فارغ التحصیلی باقی مانهده اسهت،
عالوه بر اخذ  6واحد کارآموزی ،میتوانند مطابق آئین نامه ترم تابستانی یکی از دو حاالت زیر جههت اتمهام واحهدهای
درسی خود انتخاب نمایند  ،به نحوی که کلیه دروس آنها جهت اخذ مدرک کارشناسی در تابستان بهه پایهان برسهد و از
سقف  8واحد بیشتر نگردد .در غیر اینصورت نمره هیچ یک از دروس نامبرده ثبت نمیگردد:
الف) حداکثر تا سقف  1واحد در همان تابستان به صورت مهمان در سایر دانشگاهها اخذ نمایند.
ب) حداکثر  0درس تئوری به صورت معرفی به استاد در دانشهگاه گرمسهار و بقیهه دروس خهود را در همهان
تابستان به صورت مهمان در سایر دانشگاهها اخذ نمایند.
 دانشجویان موظفند درخواست اولیه کارآموزی خود را همانند درخواست اشتغال به تحصهیل ،درسهامانه سهادا بهه نهام
شرکت موردنظر درخواست نمایند و شنبه هفته آینده ،گواهی مربوطه را از کارشناس آموزش (سهرکار خهانع علیخهانی)
دریافت نمایند.
 در صورت موافقت با گذراندن دوره مذکور توسط شرکت مورد نظر ،دانشجویان موظف به ثبت نام در سامانه کارآموزی به
آدرس  karamouzi.irost.orgمی باشند .تا اطالعات خود و شرکت مورد نظر را در سامانه کارآموزی ثبهت نماینهد .در
صورت عدم وجود نام شرکت در سامانه مذکور ،بهتر است ،شرکت موردنظر اطالعات خود را در سامانه مذکور ثبت نماید
در غیر اینصورت مشکلی برای نامبرده بوجود نمیآید.
 پس از قطعی شدن محل کارآموزی ،دانشجویان بایستی به سایت آموزش دانشگاه (قسمت فرمههای آمهوزش) مراجعهه
نمایند و ضمن دریافت فرم اخذ واحد کارآموزی و تکمیل آن ،نسبت به تحویل آن به اداره آموزش در موعد مقرر جههت
اخذ معرفینامه نهایی اقدام نمایند.
 دانشجویان بایستی پس از پایان دوره کارآموزی در شرکت مورد نظر ،بایستی ضمن دریافت فایل نحهوه ارائهه گهزارش و
فرم ارزشیابی کارآموزی خود ،نصب به تکمیل و ارائه آن به اداره آموزش پس از اتمام دوره مذکور اقدام نماینهد .رعایهت
نکات قید شده در فایل نحوه گزارش کارآموزی توسط تمامی دانشجویان الزامی است.

ریاست دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه گرمسار

