
 
 مراکز آموزشی/ موسسات/ بخشنامه به واحدهاي استانی

   اعالم دستورالعمل اجرایی درس کاربینی: موضوع                          
  

هـاي آموزشـی   به پیوست دستورالعمل اجرایی درس کـاربینی کـه در نظـام   ، با سالم و احترام
بـه انضـمام فـرم     شـده بینیاي پیشرفهمهندسی فناوري و کارشناسی ح ،ايکاردانی حرفه وکاردانی فنی 

  .گردد برداري ارسال می جهت بهرهنامه  تفاهم
الزم به ذکر است فرم تعهدنامه کاربین، فرم ارزشیابی تحقق اهداف درس کـاربینی و فـرم تهیـه گـزارش     

  . گردد کاربینی متعاقبا ارسال می
عمـل    پیوسـت نهایـت دقـت را بـه      مقتضی است مراکز آموزشی نسبت به اجراي دقیق مفاد دستورالعمل

  .خواهند نموداجراي این دستورالعمل نظارت حسن و واحدهاي استانی نیز بر  آورند
        

  
    
    

      
        

  
  
  
  

       
  

  م/66191/91:شماره
  08/09/1391:تاریخ

  دارد:پیوست
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  بسمه تعالی
  نامه همکاري آموزشی فرم تفاهم
  )درس کاربینی(

  قدمهم
کـار بـین مرکـز آمـوزش     واقعـی  آشنایی دانشجویان با محیط  و به منظورنامه به منظور اجراي هر چه بهتر درس کاربینی  این تفاهم

نامـه از طریـق عقـد     اداري ایـن تفـاهم  شایان ذکر است بررسی امـور مـالی و    .گردد منعقد می واحد بازدید شوندهکاربردي و  -علمی
  .باشد پذیر می نامه امکان مابین طرفین این تفاهم قرارداد فی

  
  نامه طرفین تفاهم) 1ماده 

 ر خـانم سـرکا  /جنـاب آقـاي   بـه نماینـدگی  .......... .........................................................کـاربردي   -مرکز آموزش علمی بین نامه این تفاهم
و واحـد بازدیـد   ............................................................................ ................................ به آدرسرئیس مرکز آموزش ........................................... 

بـه  مقـام مجـاز محـیط واقعـی کـار       .....................................................................................سـرکار خـانم    /به نمایندگی جناب آقايشونده 
  .دگرد منعقد می ...............................................................................................................................................درسآ

  
  نامه موضوع تفاهم )2ماده 

از ساعت  12تا  8به مدت  مرکز آموزش............. ............................................................................................................. بازدید دانشجویان رشته
  .به منظور گذراندن درس کاربینیواحد بازدید شونده 

  
  تعهدات مرکز آموزش )3ماده 

  .شونده از سوي واحد بازدید اعالم شدهرعایت کلیه مقررات و ضوابط  -1
  نامه انجام به موقع تعهدات مندرج در قرارداد موضوع این تفاهم -2
  .کننده به سرپرستی مدرس درس کاربینی بازدید گروهاعزام  -3
  .کار و نحوه انجام بازدید توجیه دانشجویان نسبت به مقررات و ضوابط محیط -4
  .اي مدرس و کاربینان پوشش بیمه -5
  

  تعهدات واحد بازدید شونده )4ماده 
  .ابط محیط کار جهت بازدید به مرکزاعالم مقررات و ضو -1
  .فراهم نمودن شرایط و الزامات بازدید -2
  .کننده بازدید گروه راهنمایی و هدایتمورد نیاز براي  )يها(خبره / تامین متخصص -3
  

  نامه مدت اعتبار تفاهم )5ماده 
باشد و ادامه فعالیت یا بازنگري، اصالح و تغییرات در مفـاد آن   می.......... ...........به مدت  ..................نامه از تاریخ  مدت اعتبار این تفاهم

  .بنا به توافق طرفین به صورت مقتضی قابل اجرا است
  .دارند تنظیم و به امضاء طرفین رسیددر دو نسخه که حکم واحد  ،ماده 5نامه در  این تفاهم

  
  

  شونده واحد بازدید مقام مجاز            مرکز آموزشرئیس                   
                                                                     

 :تاریخ

 


