بسمه تعالی
راهنمای نحوه انجام کارآموزی
ثب سالم
داوطجًی ػشیش کبرآمًسی ثُتزیه مًقؼیت ثزای آضىبیی ثب کبرَبی ػملی ي اجزائی ي مسبئل کبرگبَی است در ایه ديرٌ می تًاویذ آمًختٍ َبی ػلمی خًد را ثب ػمل تغجیق دادٌ ي
کمجًدَب ي وًاقص احتمبلی خًد را درک کزدٌ ي ثب کمک اسبتیذ در رفغ آن ثکًضیذ .
تعاریف:


استبد کبرآمًسی  :فزدی است کٍ اس سًی داوطگبٌ ثٍ مىظًر َذایت ي کىتزل وحًٌ کبرآمًسی مؼزفی می گزدد.



سزپزست کبرآمًسی :فزدی است کٍ اس سًی ضزکت یب مًسسٍ ثٍ مىظًر وظبرت ثز فؼبلیت َبی کبرآمًس در عًل ديرٌ مؼزفی می گزدد .




ياحذ کارآمًسی َ :مبوىذ سبیز ياحذَبی درسی ثب َمبَىگی گزيٌ اخذ ي در ثزگ اوتخبة ياحذ ثجت ضذٌ ي جشء ياحذَبی درسی آن تزم محسًة می گزدد.
گشارش وُبیی  :کٍ ثصًرت تبیپ ضذٌ است يحبيی عزح ريی جلذ ،مقذمٍ يتطکز ،فُزست ي سٍ فصل ( آضىبیی کلی ثب مکبن کبرآمًسی،ارسیبثی ثخص َبی مز تجظ ثب
رضتٍ ػلمی کبرآمًس،آسمًن آمًختٍ َب ي وتبیج يپیطىُبدَب )می ثبضذ.

مراحل انجام :
 - 1پس اس مًافقت ضمىی محل کبرآمًسی  ،مؼزفی وبمٍ کبرآمًسی اس ادارٌ پژيَص داوطکذٌ دریبفت می ضًد .
 - 2پس اس صذير ،مؼزفی وبمٍ جُت تبییذ ي امضب تًسظ ادارٌ پژيَص داوطکذٌ ثٍ دفتز ارتجبط ثب صىؼت ي جبمؼٍ ياحذ فزستبدٌ می ضًد.
 - 3مؼزفی وبمٍ به ضزکت یب مًسسٍ مزثًعٍ ثزدٌ می ضًد ي وبمٍ ضزيع ثکبر کٍ در آن سزپزست ي سمبن ضزيع مطخص گزدیذٌ اس آن ضزکت دریبفت می گزدد
 - 4ثب َمبَهگی سزپزست کبرآمًسی ي استبد کبرآمًسی دفتزچٍ تکمیل ي در وُبیت دفتزچٌ گشارش کبرآمًسی ثٍ َمزاٌ پزیىت ثزوبمٍ درسی (ثزوبمٍ َفتگی ) ،وبمٍ اتمبم
کبرآمًسی ي گشارش تبیپ ضذٌ وُبیی ثٍ صًرت فىزی یب صحبفی ضذٌ َمزاٌ ثب عزح ريی جلذ ،جُت ثزرسی ي صذير تبییذیٍ کبرآمًسی ثٍ ادارٌ پژيَص داوطکذٌ خًد
تحًیل دادٌ ي پس اس صذير گًاَی ثٍ َمزاٌ گشارش کبرآمًسی ثٍ استبد مزثًعٍ جُت ارسیبثی ياػالم ومزٌ وُبیی اقذام گزدد.
نکات :


مسئًلیت ججزان َزگًوٍ خسبرت ياردٌ ثٍ ضزکت یب مًسسٍ ثٍ ػُذٌ داوطجً می ثبضذ.



ػذم تحًیل ثٍ مًقغ وبمٍ ضزيع ثٍ کبر  ،اةتطخیص دفتز ارتجبط ثب صىؼت ي جبمػٍ ياحذ می تًاوذ مًجت حذف ياحذ کبرآمًسی فزد گزدد.



فزم ضمبرٌ ( )1ثٍ تؼذاد َفتٍ َبی کبرآمًسی تًسظ داوطجً تکثیز ي تکمیل می گزدد .

