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 دانشگاه تربت حیدريه  دستورالعمل اجرايي كارآموزي

 . انتخاب واحد از طريق پرتال دانشجويي)تعیین استاد كارآموزي(1

)تايید مکان كارآموزي( توسط استاد درس. )توجه گردد تنها در صورت عدم حضور استاد درس، مديريت محترم 1. تکمیل فرم شماره 2

 دسترسي به ايشان، مديريت محترم آموزش به عنوان جانشین مي توانند اين فرم را تايید نمايند(گروه و در صورت عدم 

 . مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، ثبت اطالعات و دريافت نامه رسمي دانشگاه، جهت معرفي كارآموز به محل كار3

( ) اطالعات حداكثر يک هفته پس از انتخاب واحدارآموزي ). ارسال ايمیل حاوي اطالعات كامل كارآموزي به استاد محترم ك4

كارآموزي: الف( مشخصات كامل دانشجو به همراه شماره دانشجويي ب( آدرس دقیق محل كارآموزي و محل پروژه ج( شماره تلفن 

ثابت محل كارآموزي د( مشخصات سرپرست كارآموزي و شماره تلفن همراه ايشان ر( شماره تلفن همراه و شماره تلفن منزل كارآموز 

 خصات پروژه و كارهايي كه به كارآموز داده خواهد شد( ز( شرح مختصري از مش

به مديريت گروه ارسال گردد)ايمیل مديريت  4. حتما عالوه بر ارسال ايمیل به استاد كارآموزي يک نسخه از ايمیل ذكر شده در بند 5

 گروه در بخش اطالعات مدير گروه درج گرديده است(

ارآموزي فرمت تهیه گزارش كارآموزي)قابل اخذ در بخش اطالعات گروه( را مطالعه، با . دانشجو مکلف است قبل از حضور در محل ك6

 اهداف اولیه كارآموزي آشنا شده و در پي رسیدن به اين اهداف در مدت كارآموزي تالش نمايد.

سوال با استاد درس  . در مدت كارآموزي بايستي فرم گزارش هفتگي به استاد محترم كارآموزي ايمیل گردد و در صورت هر گونه7

 مکاتبه گردد.

. در پايان كارآموزي، در مهلت قانوني مشخص شده توسط گروه آموزشي و پس از هماهنگي و تعیین وقت دفاع )دانشجو بايد يک 8

از پروژه  هفته قبل از دفاع با مراجعه به دانشگاه و يا مکاتبه با استاد محترم كارآموزي وقت دفاع را تعیین نمايد(، يک نسخه چاپي

 ( را تهیه و در روز دفاع همراه داشته باشد.Wordو  PDFحاوي فايل  CDكارآموزي به همراه نسخه ديجیتال)

درصد نمره استاد كارآموزي+  66. دفاع كارآموزي توسط دو استاد) استاد كارآموزي و استاد ممتحن( برگزار مي گردد.)نمره براساس 9

 سرپرست محاسبه مي گردد( درصد نمره استاد ممتحن و نمره 46

. در روز دفاع فرم اعالم نمره كارآموزي بايستي توسط دانشجو تهیه و به استاد كارآموزي تحويل گردد و پس از اخذ نمره، با مراجعه 16

 به اداره آموزش نسبت به ثبت نمره اقدام نمايد.)كلیه مراحل پیگیري ثبت نمره بر عهده دانشجو مي باشد(

توسط  26و  19نمره كارآموزي مربوط به رعايت فرمت مصوب گروه بوده، از اينرو كارآموزي هاي داراي نمرات  3حداكثر  و 2. حداقل 11

 دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه از نظر رعايت فرمت بررسي و به عنوان پروژه نمونه، بايگاني گردد. 

پرست كارآموزي دانشجو در محل كارگاه در تماس بوده و وضعیت . اساتید كارآموزي حداقل يکبار در طول دوره كارآموزي با سر12

 حضور و يادگیري دانشجو را بررسي نمايند.



. تغيير مكان كارآموزي تنها پس از تكميل فرم اشكال آموزشي توسط دانشجو و ذكر داليل، آدرس محل كارآموزي قبلي و پس از تاييد صحت 31

ت و همچنين تاييد استاد محترم كارآموزي و مديريت گروه امكان پذير خواهد بود و تغيير مكان بدون داليل ذكر شده توسط واحد ارتباط با صنع

 هماهنگي و طي مراحل قانوني منجر به تجديد دوره كارآموزي خواهد شد. 

مي تواند باعث عدم ثبت نمره  5و  4بند *به دانشجويان متذكر مي گردد عدم اجراي هر يک از بندها به ويژه 

 رآموزي و تجديد دوره گردد.كا

* دانشجویان می توانند جهت مشاوره در مورد کارآموزی با استاد کارآموزی از طریق ایمیل و یا مراجعه حضوری و یا با 

 مدیریت گروه در ارتباط باشند.

 


