
  "2و  1 کارآموزي اطالعیه درخصوص اخذ"
  

مصوبات شوراي محترم آموزشی و  پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک در خصوص اخذ   پیرو
  :براي دانشجویان دوره کارشناسی به اطالع می رساند  درس کارآموزي

  

الزم . اخذ و بگذرانندرا  "1کارگاه مهارت هاي مهندسی "واحد قبولی دارند، الزامی است  35دانشجویانی که  -1
  .)کارگاه الزامی استجلسه  4حضور در هر ( .می باشد 1کارگاه مذکور پیشنیاز کارآموزي گذراندن به ذکر است 

گذرانیده اند، الزامی است در اولین تابستان پیش رو واحد  را 1کارگاه مهارت هاي مهندسی دانشجویانی که *
   .ایندخود را اخذ نم 1کارآموزي 

چه هر یک از دانشجویان داراي شرایط فوق الذکر مطابق روال مذکور عمل ننمایند در اولین نیمسال چنان -2
 در اولین نیمسال بعد از تابستان را نیز 1واحد نخواهند بود و می بایست کارآموزي  14بعدي مجاز به اخذ بیش از 

   .اینداخذ نم
  .انجام گیرد انشگاهو خارج از د در واحد صنعتی 1الزامی است کارآموزي  - 3
الزم . را اخذ و بگذرانند "2کارگاه مهارت هاي مهندسی "واحد قبولی دارند، الزامی است  50دانشجویانی که  -4

  .)کارگاه الزامی استجلسه  3حضور در هر (. می باشد 2به ذکر است گذراندن کارگاه مذکور پیشنیاز کارآموزي 
را گذرانیده اند و نمره آن در سایت  1کارآموزي واحد  و همچنین 2 کارگاه مهارت هاي مهندسیدانشجویانیکه *

را  2از نیمسال بعدي و حداکثر تا اولین تابستان پیش رو واحد کار آموزي  موظف هستندشده است دانشکده ثبت 
  .  اخذ و بگذرانند

در اولین نیمسال بعدي مجاز به اخذ را در زمان مقرر اخذ ننماید  2چنانچه دانشجویی درس کار آمـوزي  -5
  .اخذ نماینددر همان نیمسال  را نیز 2واحد نخواهند بود و می بایست کارآموزي  14بیش از 

الزامی است برنامه درسی خود را فقـط در طـی چهـار     ،اگر دانشجو واحد کارآموزي را در طول ترم اخذ بنماید -6
غیر از روز پنجشنبه، یک روز کامـل دیگـر نیـز زمـان کـافی را دارا       روز منظور گرداند و براي انجام کارآموزي به

  .باشد
همان سـال و اگـر    شهریور 25اگر اخذ کارآموزي در تابستان باشد تا  2و  1تاریخ تحویل گزارش کار آموزي  -7 

  . اخذ درس خواهد بود پایان نیمسالدر طول ترم باشد، 
  

کارآموزي قابل رسیدگی نبوده و مسئولیت آن بر عهده  بدیهی است پس از انقضاي مهلت مقرر، گزارش«
می باشد و طبق قوانین مصوب شوراي آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی مکانیک دانشجو موظف  دانشجو

  ».به اخذ مجدد واحد کارآموزي است و قوانین فوق الذکر در خصوص وي الزم االجرا می باشد
  

                                                      1394ه ماآبان  -  آموزش دانشکده مهندسی مکانیک


