نحوه ثبت درس کارورزی 2در سامانه ملی کارآموزی
 -1ثبت نام در سامانه ملی کارآموزی توسط دانشجو (تصویر پیوست)
 -2ثبت درخواست کارآموزی توسط دانشجو (تصویر پیوست)
 -3تایید یا عدم تایید درخواست توسط مسئول کارورزی مرکز
در صورت عدم تایید درخواست ،امکان ویرایش درخواست ویرایش برای دانشجو فعال و اشکاالت اعالم شده توسط مسئول
کارورزی مرکز در فرم درخواست ظاهر میشود که باید براساس آن اطالعات درخواست خود را تصحیح
بروز رسانی نمایید.

 -4فعال شدن امکان جایابی در کارتابل دانشجو (تصویر پیوست)
پس از تایید درخواست کارآموزی توسط مسئول کارآموزی مرکز  ،امکان ارسال درخواست جایابی ( انتخاب محل کارآموزی)
فراهم میگردد .لذا دانشجویان محترم می بایست با توجه به محل کارورزی مشخص شده توسط مدرس محترم ،نسبت به
انتخاب محل کارورزی خود اقدام نمایند.

 -5تایید یا عدم تایید درخواست جایابی توسط مدیر ارتباط با صنعت
پس از انتخاب محل کارورزی  ،درخواستهای جایابی توسط مدیر ارتباط با صنعت تایید یا عدم تایید می گردد.
در صورت عدم تایید  ،علت عدم تایید نمایش داده خواهد شد  ،لذا دانشجو می بایست عالوه بر رفع دالیل عدم تایید ،
مجددا نسبت به ارسال درخواست جایابی(انتخاب محل کارآموزی) اقدام نماید.

 -6پرداخت هزینه کارآموزی توسط دانشجو (تصویر پیوست)
پس از تایید مدیر ارتباط با صنعت ،دانشجوحداکثر  22ساعت برای پرداخت هزینه کارآموزی ( 151111ریال) مهلت خواهد
داشت.لذا در صورت اتمام مهلت فوق درخواست جایابی لغو خواهد شد.

 -2ارائه رسید پرداخت هزینه کارآموزی به واحد امور آموزش و مالی
دانشجو می بایست با دردست داشتن نسخه چاپی رسید پرداخت هزینه کارآموزی به واحد آموزش جهت تایید آن مراجعه
نموده  ،و رسید تایید شده را به واحد امور مالی جهت استرداد مبلغ کارآموزی ( 151111ریال) ارائه نماید.
الزم به ذکر است نحوه استرداد هزینه کارآموزی به دانشجو توسط امور مالی مرکز تعیین میگردد.

 -8پس از پایان دوره کارآموزی ،گواهی پایان دوره بصورت آنالین توسط واحد ارتباط با صنعت صادر میگردد.

نکته مهم :
امکان انجام امور فارغ التحصیلی در صورت عدم انجام مراحل یادشده میسر نمیباشد و کلیه عواقب ناشی از آن ( از
قبیل عدم دریافت گواهی پایان دوره کارآموزی ،عدم صدور مدرک تحصیلی و  )...برعهده دانشجوست.

واحد آموزش مرکز علمی کاربردی دادگستری کل استان گیالن

مرحله اول -فرم ثبت نام دانشجو در سامانه ملی کارآموزی ( ) www.karamouz.irost.org

مرحله دوم -فرم ثبت درخواست کارورزی

مرحله سوم – تایید صحت یا عدم صحت اطالعات دانشجو توسط مسئول کارورزی

مرحله چهارم  -فرم درخواست جایابی ( انتخاب محل کارورزی)

مرحله پنجم – تایید یا عدم تایید محل کارورزی توسط مدیر ارتباط با صنعت

مرحله ششم -پرداخت هزینه کارآموزی ( 001111ریال)

