مركز آموزش علمي -كارربدي تحقيقات صنعتي اريان

دااگشنه جامع علمي كارربدي
معاونت سنجش ،خدمات آموزشي و دانشجویي

تحت نظارت دااگشنه جامع علمي -كارربدي

اطالعیه مهم
استفاده از سامانه ملی کارورزی توسط دانشجویان
راهنمای رویه جدید ثبت نام درس کارورزی با
 - 1هطاخؼِ بِ آزضسhttp://karamouz.irost.org
 - 2سپس ٍضٍز بِ صفحِ اصلی سبیت کبضآهَظی ٍ اًتربة گعیٌِ ثبت ًبم
 - 3تکویل فطم ثبت ًبم ضبهل اطالػبت ضرصی ٍ ایویل
سبهبًِ هی ببضس
 - 4زض ایي سبهبًِ ایویل زضیبفتی بِ ػٌَاى کس کبضبطی ضرص بطای ٍضٍز بِ
 - 5زض ظهبى فطاهَش کطزى کلوِ ػبَض ،اهکبى ببظًطبًی کلوِ ػبَض خسیس تٌْب اظ ططیك ایویل ٍاضز ضسُ
گیطز
.
صَضت هی
 - 6پس اظ ثبت ًبم زض سبهبًِ بب اًتربة گعیٌِ ٍضٍز بِ سبهبًِ ،بب ٍاضز کطزى ایویل ٍ کلوِ ػبَض ٍاضز
ضَیس
کبضتببل اذتصبصی ذَز هی .
کلوِ ػبَض ضا
 - 7اگط کلوِ ػبَض ذَزضا فطاهَش کطزُ ایس پس اظ اًتربة گعیٌِ ٍضٍز بِ سبهبًِ ،لیٌک
ببظیببی کلوِ ػبَضبعًیس.
فطاهَش کطزُ امضا اًتربة ٍ بب ٍاضز کطزى ایویل ذَز ،بط ضٍی کلیس
 - 8پس اظ ٍضٍز بِ سبهبًِ ،گعیٌِ کبضتببل زاًطدَ ضا ببظ کطزُ ٍ زض آى زٍ گعیٌِ کبضآهَظی ٍ گعاضش هبلی
ًوبییس
.
مضبّسُ هی
 - 9گعیٌِ کبضآهَظی ضا اًتربة هی کٌیس ،سپس کلیسی تحت ػٌَاى زضذَاست کبضآهَظی خسیس ظبّط
ذَاّس ضس
.
هی ضَز کِ بب کلیک بط ضٍی آى فطم زضذَاست کبضآهَظی بطای ضوب ببظ
- 10فطم زضذَاست کبضٍضظی ضا کِ ضبهل ضوبضُ زاًطدَیی تؼساز ٍاحسّبی گصضاًسُ ،هؼسل ،همطغ
تحصیلی ،ضضتِ تحصیلی ،گطایص تحصیلی ،استبز کبضآهَظیًَ ،ع زاًطگبُ ٍ ًبم زاًطگبُ هی ببضس
ًوبییس
.
ضا تکویل
- 11اطالػبت ذَاستِ ضسُ فَق الصکط ضا هی تَاًیس اظ سبهبًِ ّن آٍا استرطاج .کٌیس
بعًیس
- 12سپس کلیس ثبت زضذَاست ضا .
زاضز
زضذَاست ٍخَز .
- 13تب ظهبى تبییس زضذَاست کبضآهَظی تَسط زاًطگبُ اهکبى ٍیطایص
ًوبییس
آخضیي ٍضؼیت زضذَاست ذَز ضا هطبّسُ .
- 14بب هطاخؼِ هساٍم بِ کبضتببل ذَز
ببضس
- 15هطاحلی کِ کبضآهَظی ضوب طی ذَاّس کطز بِ ضطح ظیط هی :
 ثبت زضذَاست کبضآهَظی تَسط زاًطدَ تبییس یب ػسم تبییس زضذَاست تَسط هسئَل کبضآهَظی زاًطگبُFA-D-ET9

اًتربة هی ببیس صطفبً زض هحسٍزّطْط
ی
زاًطدَهحل
(
 فؼبل ضسى اهکبىخبیببی زض کبضتببلتْطاى ببضس)
 هوکي است زض ٍّلِ اٍل بب اًتربة کلیس خبیببی ّیچ هطکعی بطای ضضتِ ٍ گطایص هَضز ًظطًببضستَخِ زاضتِ ببضیس کِ صٌبیغ ٍ ضطکت ّبی پصیطًسُ کبضآهَظ ،ظطفیت ّبی
.
ضوب هَخَز
کبضآهَظی هَضز ًیبظذَز ضا بِ تسضیح زض سبهبًِ ٍاضز هی کٌٌس ٍ بْتط است بب هطاخؼِ هساٍم بِ
کبضتببل ذَز ،اظ ظطفیت ّبی خسیسی کِ هوکي است بِ ضضتِ ٍ گطایص ضوب هطتبط ببضٌس
ضَیس
.
هطلغ
پس اظ اضائِ ًتبیح خبیببی ،زاًطدَ هی تَاًس حساکثط3تبهحل ضا بطای کبضآهَظی اًتربة کٌس کِ
زاضت
ایي  3هحل ّیچ اٍلَیتی ًسبت بِ یکسیگط ًرَاّس .
 اًتربة ًْبیی هحل ّبی کبضٍضظی تَسط زاًطدَصٌؼت
 پصیطش زضذَاست خبیببی زاًطدَ تَسط 150000ضیبل
 پطزاذت ّعیٌِ کبضآهَظیتَسط زاًطدَ بِ هبلغ زاًطدَ حساکثط 72سبػت بطای پطزاذت ّعیٌِ ٍ لطؼی کطزى خبیببی ذَز هْلت ذَاّسزاضت ٍ زض صَضت اتوبم هْلت فَق ،هسیط سبهبًِ اهکبى لغَ خبیببی فَق ٍ اضائِ آى بِ سبیط
هتمبضیبى ضا ذَاّس زاضت
صٌؼت ،اضائِ بِ استبز هطبَطِ زض خلسِ
 صسٍض هؼطفی ًبهِ آًالیي زاًطدَ تَسط سبهبًِ بطایزٍم (پیططفت کبض) خْت تبییس ٍ سپس اضائِ آى بِاهَض اخطایی آهَظش
بَز
الفبصلِ بؼس اظ خلسِ زٍم(پیططفت کبض) ذَاّس .
 ضطٍع کبضٍضظی ة پس اظ پبیبى کبضآهَظی ،صسٍض گَاّی پبیبى زٍضُ کبضآهَظی بِ صَضت آًالیي تَسطصٌؼتاًدبمهی گیطز
021-56275457
 -ضوبضُ تلفي پطتیببًی سبهبًِ هلی کبضآهَظی

*تصکط هْن
خبهغاذص زضس کبضٍضظی زاًطدَیبى اظ ًیوسبل زٍم
بب تَخِ بِ بدضٌبهِ ّبی ٍاصلِ اظ زاًطگبُ ،
لصا کلیِ زاًطدَیبى
ببضس
 96-97فمط اظ ططیك سبهبًِهلی کبضٍضظی اهکبى پصیط بَزُ ٍ العاهی هی .
ضط ٍح ایي اطالػیِ ٍ بب هطاخؼِ بِ سبهبًِ هلی
هفبز
هتمبضی اذص ایي زضس هی ببیس زلیمبً بط اسبس م
ًوبیٌس
زضستی اًدبم زازُ تب بتَاًٌس زضس کبضٍضظی ضا اذص .
کبضٍضظی ،کلیِ هطاحل شکط ضسُ ضا بِ
الظم بِ شکط است بط اسبس ضٍیِ خسیس ،هسئَلیت اذص ایي زضس بِ ػْسُ زاًطدَ بَزُ ٍ هطاکع
بسیْی است ایي هطکع زض تططیح ٍ تفْین هَضَع بِ
ًساضًس
آهَظضی اذتیبض زذبلت زض ایي هَضز ضا .
زاز
ایی الظم اضائِ ذَاّس .
زاًطدَیبى ،بِ ططق هرتلف ضاٌّن
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