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 :مقدمه

در کشور و تبیین اهداف عالی نظام آموزشی در برنامهه ریه ی درسهی دانشه اه     و ارتباط با صنعت  به ضرورت توسعه فرهنگ کارآفرینینظر 

 ارائه می گردد. اجتماعی و ارتباط مستقیم با صنعت و جامعه،با توجه به ماهیت  "کارآموزیشیوه نامه اجرایی درس "فنی و حرفه ای، 

ای دانشجویان داشته و همچنین اب اری بهرای تبلهور   ی حرفهتأثیر جدّی در آیندهوب دوره های کارآموزی می تواند برگ اری مطلبی تردید  

   قابلیت های علمی، درجه اعتبار و توانمندی های دانشجویان دانش اه فنی و حرفه ای باشد

 :فیتعار: 9 ماده

 .باشد می ای وحرفه فنی دانش اه منظور :دانشگاه

 .گردد می اطالق ای وحرفه فنی دانش اه هی تابعها آموزشکدهو  ها دانشکده به :مرکز

شورای ی و تصمیم گیری بخشی از اختیارات اطالق می شود که بررس کمیته ای به: کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی

  دانش اه بدان تفویض می گردد. آموزشی/ پژوهشی

در حوزه معاونت پژوهش و فناوری با هدف  مرک ی دانش اه فنی و حرفه ایدر سازمان  مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت:

 می باشد.ف در جامعه در زمینه مسائل کارآموزی رَایجاد هماهن ی و انسجام بین مراک  آموزشی و صاحبان صنایع و حِ

پژوهشی و رئیس گروه آموزشی / واحدی است که در دانشکده/آموزشکده تشکیل و تحت نظارت معاونت واحد ارتباط با صنعت: 

  پژوهش، فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت مرک ، امور محوله را انجام می دهد.

را در  مطابق با برنامه آموزشیدوره ای است که طی آن دانشجویانی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد درسی  ی:کارآموز

متناسب با رشته تحصیلی می گذرانند تا به منظور استفاده از آموخته های علمی و فنی و  درفعالیت های مراک  تولیدی، خدماتی و

 امکان تاثیرگذاری  متقابل نظری و عملی و یا علم و تکنیک برای رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند.

هنری و کشاورزی با فعالیت های متناسب با  در مراک  تولیدی، خدماتی،ی کارآموزی خود را است که دوره ییجوشدان کارآموز:

اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه های کارآفرینی و درآمد زایی  رشته تحصیلی می گذراند.

 ب ذراند به نسبت ایفای نقش در تولید و درآمدزایی، دریافت حق ال حمه خواهد داشت. 

است که از سوی محل اجرای کارآموزی تعیین می گردد که دانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر مستقیم و : فردی سرپرست کارآموزی

 می گذراند.   مستمر  او

اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، تحقیقاتی، طراحی و  است که هر نوع فعالیت موقعیتیمنظور از مکان کارآموزی،  :کارآموزی مکان

دانشکده/آموزشکده  ارجح است که مشاوره ای، فنی، اکتشافی، استخراجی و ....... که  فعالیت ها ی آن متناسب با رشته تحصیلی دانشجو باشد.

 مکان کارآموزی باشد.ل در حوزه کارآفرینی و درآمدزایی، فعا

 .دارد عهده بر را دانشجو کارآموزیفرآیند بر نظارت و هدایت ذیربط مرک  ازسوی که است فردی :زیکارآمو استاد یا مدرس
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 سرپرست نظر زیر کارآموزی، فعالیت زمان در دانشجو کهیی است ها شایست ی و ها توانایی ها، مهارت کلیه :کارآموزی درس محتوای

 .نمایدمی کسب شده، تعیینسرفصل  مطابق مربوطه واستاد کارآموزی

 :کارآموزی اهداف -2ماده

 .ها رشته سایر با آن ارتباط شیوه و خود یتحصیل رشته با متناسب واقعی کار محیط با دانشجویان آشنایی -

 .مکان کارآموزی در کارآموز رشته علمی مسائل و مشکالت با آشنایی  -

 .ها تکنیک کارگیری به و عمل در ها آموخته آزمودن ،قرار گرفتن در محیط کار واقعی  -

 آشنایی با شرایط احراز مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی -

 .اشتغال بازار وتحوالت نیازها با مدرسان آشنایی -

 .صنعت و جامعههای دانشجویان فنی وحرفه ای به توانمندی عملی و، های علمیشناساندن قابلیت -

 آشنایی با کارآفرینان عرصه صنعت و ال وی برداری از فعالیت های تولیدی  -

 :یکارآموز درسی اجرا برنامه ریزی و ندیفرآ -3 ماده

کمیته منتخب ، )ستاد( کارآفرینی دانش اهو پژوهش  شورای :شامل گروه هفت ،یکارآموز درسی اجرا وی  یر برنامه در

و سرپرست  کارآموز ،مدرسواحد آموزش،  ،آموزشی  گروه مدیر صنعت، با ارتباطواحد  دانشکده/آموزشکده،آموزشی/پژوهشی 

کمیته کارآفرینی دانش اه در سیاست گذاری و وظیفه و  پژوهشنقش شورای  .دارند و غیر مستقیم میمستق دخالت کارآموزی

 است. دانش اه مراک  اجرا و عملیاتی کردن برنامه ها و سیاست های تبین شده سازمان مرک ی آموزشی/پژوهشی منتخب

 :زیمورآکا حدوا خذا به طمربو راتمقرو  بطاضو -4ماده     

 زمالو  وریضرآن  هشد ترسیم پیشاز   افهدا به ستیابیو د زیمورآکادوره  بهتر چه هر ایجرا ایبر یرز یلعملهاراستوو د راتمقر به توجه 

 .باشد می اءالجرا

 ایبر )با احتساب روز پنجشنبه(روز آزاد سه قلاحد هریک از نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان،در  زیمورآکا منجاا متقاضی ننشجویادا -9

 تحویل نماید. نیمسال پایان تا حداکثررا  آن گ ارش ورا اتمام نموده  کارآموزی موظف است دوره دانشجو .باشند شتهدا زیمورآکا نندراگذ

 برابردر مهلت تعیین شده  بایست می و گردیده تلقی ناتمام درس عنوان به آموزشی نامه آیین برابر ،کارآموزی اتمام عدم صورت در :(9)تبصره

ی این صورت نمره ی نهایی تبدیل شود درغیر ی ناتمام به نمره ، پس از آخرین امتحان همان نیمسال، نمرهروز( 54)مربوطه های دستورالعمل

 شد. صفرمنظورخواهد دانشجودرس کارآموزی 

 آموزشی مرک  قابل بررسی و اجرا خواهد بود. کمیته منتخبموارد استثناء با تائید  (:2تبصره)

 ونبد نشجودا یکهربطو د،میشو محاسبه کل لمعدو در  هیددگر رمنظو نشجودا نامهرکادروس در  سایر اتنمر نهمچو زیمورآکا اتنمر -2

 . شد هدانخو لتحصیلا رغفا ،سدر یندر  ا نشد لقبوو  زیمورآکا ندنراگذ
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  د عالوه بر درس کارآموزی یک درس دی ر را نی  انتخاب نمایند.دوره تابستان انتخاب نموده، می توان درکه درس کارآموزی را یی نشجودا -3

       کارآموزی را دوره تابستان اخذ می نماید، حتی اگر دانشجوی دوره روزانه باشد، مل م به پرداخت شهریه  درسدانشجویی که : (1)تبصره

  .می باشد

 نخواهد بود. شهریهاگر دوره کارآموزی در نیمسال دوم بدلیل ناتمام بودن به دوره تابستان کشیده شود، شامل پرداخت  (:2تبصره)

ساعت  121به ازاء هر واحد  مربوطه خدماتیصنعتی/ یحدهادر وا زیمورآکامدرس  رتنظا تحترا  دخو زیمورآکادوره  باید ننشجویادا -5

 8 کثراحد ریاهکروز  هرازای  به زیمورآکا ستا کرذ به زمال .نندراب ذ ستا هشد تعیین یزمورآکابرای درس شته ر فصل سردر  نچهآ مطابق

 .باشد می شپذیر ردمو ساعت

 حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد. گذراندندانشجو پس از   -4

 .است بالمانع شبانه درقالببا در نظر گرفتن امکانات و رعایت مقررات صرفا  کارآموزیدر درس  میهمان دانشجوی پذیرش  -6

 :ویژگی های محل کارآموزی -5ماده 

کارآموزی، بایستی شرایط مختلف و تاثیر گذار محیط، متناسب با موقعیت فرهن ی و با توجه به حضور و فعالیت دانشجو در محل 

بوده و شرایط  /آموزشکدهاجتماعی دانشجویی باشد. کنترل شرایط احراز فرهن ی و اجتماعی بعهده مسئول واحد ارتباط با صنعت دانشکده

های واحد کارآموزی با رشته تحصیلی، بعهده مدیر گروه محترم آموزشی احراز پذیرش دانشجو با توجه به نوع خدمات، تولید و تناسب فعالیت 

 لذا شرایط ذیل در خصوص تائید محل کارآموزی لحاظ می گردد. است.

 /آموزشکدهدانشکده کارآموزی در صورت وجود طرح کارآفرینی و درآمدزایی درکان بعنوان م /آموزشکدهالویت انتخاب دانشکده -1

 .باشد یا خصوصی لتیدو یگانهاار سازمانها ، شرکت ها یا ،تخانهها از وزار یکی تابع نالمکاا حتی -2

 .باشد شتهدا مطابقت زیمورآکا عموضوو  نشجودا تحصیلی شتهر با موسسه یا شرکت آن فعالیت عنو  -3

 .باشد شتهدا فعالیت ئیاجرو ا تحقیقاتی ی،تولید رموا مینهدر ز ترجیحاً  -5

 .باشد /آموزشکدهدانشکده صنعت با طتباار مسئول واحدو  نشجودا تحصیلیمدیر گروه رشته  تأیید ردمو  -4

 .باید ثبت شوددرخواست کارآموز در سامانه کارآموزی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران)وابسته به وزارت علوم(  -6

 در اولویت می باشد. صنعت با طتباار واحد توسط سامانه کارآموزیاعالم شده از  یها سهمیه  -7
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 : مثبتنا زمان -6ماده

 می باشد. یلذجدول  ترتیب به منا ثبت ییخهارتا ه،نش ادا شیزموآ رایشو مصوبه مطابق

 تابستانیدوره  دوم لنیمسا اول لنیمسا حدوا خذا لنیمسا/فعالیت

 به صنعت با طتباار فتراز د نامه معرفی ورصد

 زیموآرکا محل

 لغایت رشهریو 14

 هما مهر11
 تیرماه 11تا  تیرماه 1 بهمن ماه 14 بهمن تا 4

 شهریورماه 11تیر تا  بهمن تا خرداد ماه21 مهر تا دی ماه 14 زیمورآکادوره  مانیزفاصله 

گواهی انجام کار وگ ارش به دفتر ئهارامهلت 

 ارتباط با صنعت یا مرک 
 پان دهم شهریور ماهتا  پایان خردادماه پایان دی ماه

 پایان شهریورماهتا  هفته اول تیرماه هفته اول بهمن ماه به آموزش مرک مهلت ارئه نمره کارآموزی 

 

 :زیمورآکادوره  طی مرحله اخذ ودر  ننشجویادا ظایفو -7ماده

قابل دسترس  و یا در سیستم آموزش در لینک ارتباط با صنعت /آموزشکدهدانشکده کلیه فرم ها و مستندات کارآموزی در سایت دانش اه و -

 می باشد.

 سپس و نماید مشخص را خود کارآموزی سرپرست و فعالیت محل و مراجعه کارآموزی مکان به باید دانشجو ،نامه معرفی فرم دریافت از بعد -

 .برساند کارآموزی تائید سرپرست به را خود کارآموزی شروع زمان

تائید مدیر گروه  به و تکمیل را( 1 شماره فرم) کارآموزی اطالعات خالصه فرم بایست می دانشجو کارآموزی، شروع زمان و محل تعیین از بعد -

 مدرس) واحد ارتباط با صنعت پس از تجمیع و گروه بندی متناسب با رشته به  رشته رسانده و آن را به واحد ارتباط با صنعت تحویل نماید.

 .نماید( تحویل کارآموزی

 تیفعال از یگ ارش (3) شماره فرم لیتکم با و باشد ارتباط در خود کارآموزی مدرس با مستمر طور  به دانشجو کارآموزی شروع زمان از -

  .دینما لیتحو از محل کاراموزی دیبازد هن ام به آدرس پست الکترونیکی مدرس ارسال و یا و هیته هفته کی

 .دهد تحویل کارآموزی مدرس بهزمانی مشخص شده  برنامه با مطابق دقیق گ ارش بایست می دانشجو کارآموزی، دوره پایان از بعد -

 کارآموزی سرپرست تائید به و نموده اخذ کارآموزی محل از که (6 شماره فرم)را خود کارآموزی دوره پایان گواهی است موظف دانشجو -

 .نماید کارآموزی گ ارش ضمیمه نویسی گ ارش برنامه طبق را است رسانده

 .ددگرمی قید مدرس یدزدبا ارشگ در  مسئله ینا ،باشد شتهدا موجه غیر غیبت ،کارآموزی مدرس یدزدبا منجاا نمادر ز زمورآکا تیکهرصودر  -

 نمره درس مربوطه صفر منظور می گردد. ،غیبت غیر موجهتکرار گ ارش  رتصودر  ستا بدیهی
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 تشخیص غیبت غیر موجه، به استناد گ ارش مدرس کارآموزی، بعهده واحد ارتباط با صنعت می باشد. (:9تبصره)

دانشجو برای انجام غیبت موجه، بایستی عالوه بر کسب اجازه از مدرس کارآموزی، مراتب را به اطالع سرپرست محل کارآموزی (:2تبصره)

 برساند. 

 :زیمورآکا محل تغییر یطاشر -8ماده 

  زیمورآکا محلاز  زیمورآکا منجاا جهت نشجودا شپذیر معد بر مبنی اینامهاخذ  -1

 نشجودا زیمورآکا منجاا با فقتامو بر مبنی ،جدید زیمورآکا محل شفاهی/کتبی شپذیر خذا  -2

 نامه معرفیدر  که نچهاز آ غیر به یی رد  زیمورآکا محل به یربطذ مسئولین با هماهن یو  موجه لیلد ونبد زانمورآکا چنانچه (:9) هتبصر

 هداخو ظلحا نشجودا نامهرکادر  )صفر( هنمرو  هیددگر تلقی دودمر نیشاا زیمورآکا ،نماید یسپررا  دخو زیمورآکاو  جعهامر ستا هشد قید

 . شد

 آورد.  بعملرا  قتد نهایت زیمورآکا نمکا بنتخادر ا دبای ینابنابر. باشد می زیمورآکا محل تغییر به زمجا ربا یک تنها نشجودا (:2) هتبصر

 کارآموزی: درسشرط حذف : 1ماده

 یطاشردر  تنهاو  اردند دجوو ، پس از انتخاب واحد قطعی،آن فحذ نمکاا د،شو می بمحسو عملی حدوا زیمورآکا حدوا که نجاییاز آ 

 نشجودا ینابنابر. قابل بررسی است فحذ نمکاا /آموزشکدهدانشکده آموزشی/پژوهشی کمیته منتخبنظر باو  ، به پیشنهاد مدیر گروهستثناییا

 . نماید حاصل نطمیناآن ا یطاشر شتناز دا زیمورآکا حدوا خذاز ا قبل بایستی

 : زیمورآکادوره  طیدر  راتمقر ضوابط و -91ماده

 :باشند می زیر موارد رعایت به مل م گردند می معرفی مکان کارآموزی به کارآموزیگذراندن دوره  جهت که دانشجویانی

 مکان کارآموزی. در بهداشتی و ایمنی وسایل از استفاده همچنین و کار محیط ضوابط و مقررات قوانین، کلیه دقیق رعایت -1

 مکان کارآموزی. های دستورالعمل و مقررات طبق موارد سایر انجام و آموزیکار محل در مرتب حضور -2

 مکان کارآموزی در خود مستقیم سرپرست طریق از منحصراً ،خود اداری مشکالت و مسائلپی یری و حل و فصل  -3

 باید باشد داشته مکان کارآموزی دی ر سیستم هر یا و تولید خط اصالح یا و تغییر به نسبت یپیشنهاد یا نظر کارآموز که صورتی در -5

 .نماید خودداری جداً سیستم یا تولید خط در مستقیم اقدام نوع هر از و دهد هیاراکارآموزی  سرپرست به کتباً را خود پیشنهادی مورد

 )رونوشت موارد پیشنهادی در گ ارش کارآموزی پیوست شود(.

 اطالعات نباید کارآموز و است ال امی اطالعات مربوط به مکان کارآموزیسایر و تکنولوژی یا و تولید زمینه در محرمانه اطالعات حفظ -4

 .کارآموزی مکان اجرایی مقام باالترین یا و مدیرعامل کتبی اجازه با م ر دهد، قرار دی ری واحد یا و شرکت شخص، اختیار در را مربوط

 دخو زیمورآکا مدرس بهرا  تبامر ن،یشاا تحصیلی شتهر با زیمورآکا محلفعالیت  دنبو نامرتبط رتصودر  ظف استمو نشجودا -6

 . دپذیر منجاا زیمورآکا محل تغییر صخصودر  زمال امقدا تا نمایند منعکس
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 :تشویقی نظام -99ماده 

 که... و طراحی استخراجی، اکتشافی، تحقیقاتی، اجرایی، های روش تولید، خط بهبود یا و تغییر زمینه در ابتکار و نوآوری گونه هر از -

 کارآموزی ارزیابی دربا ارئه مستندات  و شود می استقبال گرمی به گردد، می ها ه ینه کاهش و محصول کمیت اف ایش و کیفیت بهبود به منجر

 .داشت خواهد ای مالحظه قابل تأثیر نی 

 مدرس به تایید آن تخصصی و علمی ارزشکه دهد ارائه خود کارآموزی مدت در مهمی نوآوری  و ابداع اختراع، طرح، کارآموز چنانچه -

و تجاری  ، نمونه سازیثبت اختراع برای ،ایدهیک طرح و  عنوان به می تواند، برسد /آموزشکدهو کمیته کارآفرینی دانشکده کارآموزی درس

  آن مورد حمایت پژوهشی مرک  قرار گیرد. سازی

 :کارآموزی نهایی گزارش تحویلو مراحل  ساختار -92ماده

از گ ارش کارآموزی را بصورت لوح فشرده با فرمت  یک نسخه پس از تائید محتوای گ ارش کارآموزی توسط مدرس، کارآموز بایستی

,word pdf  وpower point کارآموزی تحویل نماید. با دریافت مدرس به )محتوی گ ارش، تصاویر، نقشه کار و یا سایر مل ومات مورد نیاز( را 

واحد ارتباط با  بهازلوح فشرده مذکور را  یک نسخه( و 12ماده  11را به همراه فرم های پیوست )بند 7فرم  از مدرس مربوطه، کارآموزی نمره

 . نماید تحویل صنعت

در ردیف  امتیاز 14اگر گ ارش کارآموزی از نظر فناوری و انتقال دانش علمی و مهارتی در حد عالی بوده و برای آرشیو در کتابخانه مفید باشد 

یل لذا ضروری است نسخه مکتوب از گ ارش کامل کارآموزی بصورت صحافی شده تحوتعلق خواهد گرفت.  فرم ارزیابی مدرس کارآموزی 4

 ها نقشهو  عکسها. ددگر تنظیمو  تهیهباشد،  سطر 18 هر صفحه دارای کهرو  یک A4کاغذدر  ارشگ  صلیا متنواحد ارتباط با صنعت گردد. 

 .شود ضافها ضمائم انعنو به

 مورد توجه قرار گیرد. برای تنظیم و تدوین گ ارش کارآموزی، موارد ذیل 

 تدوین گردد.بصورت مراحل ذیل  pdfیا  wordنکته: فایل

 .گردد طلق وشیرازه بایستمی  کارآموزی نهایی گ ارش ه1

 .(است شده داده نشان 7 صفحه در که( )جلد روی فرم مطابق) جلد روی ه2

 باسمه تعالی: اول صفحه ه3

 )در صورت ل وم( تقدیر و تشکر: دوم صفحه ه5

 .گردد ذکر صفحات شماره با باید مطالب عنوان فهرست: سوم صفحه ه4

 ارشگ  تهیه الیلو د فهد کرذ شامل ،مقدمه: چهارم صفحه ه6

 گ ارش طی سه فصل به طریق زیر باید انجام شود. :بعد به پنجم صفحه از ه7
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 محل ضعفو  تقو طنقا نبیا ،کلی معرفی تلفن رهشماآدرس و  ،تشکیالتی رتچا با اههمر زیمورآکا نمکا با کلی شناییآ اول: فصل

و  اتتولید تمشخصااز  یمختصر ریتئو ئهارا  دگیر می منجاا زیمورآکا محلدر  که هایی فعالیت کلی حشر  مربوطه داتپیشنهاو  زیمورآکا

 .دوره( عملی یهارکا) فعالیت منجاا هنحو و هشد ارگذوا فعالیت تعریف زیمورآکا محل تخدما یا

 . . . .(  ،ها دارنمو اول،جد) پیوستها -ارشگ  صلیا متن زمورآکا علمی شتهر با مرتبط یها بخش یابیارز دوم: فصل 

 . دشوداده  حشر تفصیل به ستا گرفته افر زمورآکا که موضوعاتی یا عموضو بایست می قسمت یندر ا

  داتپیشنهاو  نتایجو  ها موختهآ نموآز :مسو فصل

 منابع فهرست -8

 ضمائم: شامل تصاویر، نقشه کار، ال وها، شابلن ها و غیره -9

  پیوست ها: شامل؛ -11

 1 شماره فرم کارآموزی اطالعات خالصه فرم ه

 (دانشجو به مربوط رونوشت)کارآموزی محل به (،2) فرم شماره صنعتبا  ارتباط واحد نامه معرفی فرم ه

 (.گردد تکمیل بایستی پیشرفت فرم برگ یک هفته هر برای) 3 شماره فرم کارآموزی پیشرفت های فرم ه

 ( 5فرم ارزیابی مدرس در بازدید های صورت گرفته)فرم شماره  -

 ( 4فرم ارزیابی سرپرست واحد کارآموزی )فرم شماره  -

 (6) فرم شماره  .به واحد ارتباط با صنعت دانشکده مربوطهمحل کارآموزی  از کارآموزی دوره پایان گواهیفرم  ه

 .به واحد ارتباط با صنعت دانشکده و تحویل با دریافت نمره از مدرس کارآموزی (7 شماره فرم)فرم ارزیابی نهایی  -

 تحویل گردد. صنعتبا  ارتباط واحد بهجداگانه  ،فرم های پیوستاز پرینت شدهنسخه   نکته:
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 مستندات روی جلد دفترچه کارآموزی

  

 

 جمهوری اسالمی ایران

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 دانشگاه فنی و حرفه ای

 ای. . . . . . . . . . . . . . . آموزشکده فنی و حرفهدانشکده/ 

 واحد ارتباط با صنعت

 گزارش کارآموزی

 موضوع:       
 شماره دانشجویی:                                                                        کارآموز:        و نام خانوادگی نام

 رشته تحصیلی:                                                                                     مقطع تحصیلی:                

 مدرس:و نام خانوادگی نام                                                                      محل کارآموزی:               

 تاریخ پایان:                                                                                              وع:                تاریخ شر

 اهداف کارآموزی:           

 آوردن تجربه و مهارت *به دست             های علمی   *به کارگیری آموخته          کار     واقعی *آشنایی با محیط 

 تذکر مهم:
ارائه نمائید در غیر این صورت  دوره  واحد ارتباط با صنعترا تکمیل کرده و به  1 دانشجوی گرامی، حداکثر ظرف مدت سه روزپس از شروع کار آموزی فرم شماره

 کارآموزی شما پذیرفته نخواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خیابان برزیل شرقی -میدان ونک -تهران  نشانی دانش اه فنی و حرفه ای:

     52341111شماره تلفن:              1534761137کدپستی:  

 www.tvu.ac.ir سایت: آدرس 
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 کارآموزی اطالعات خالصه فرم

 :آموزشکده/دانشکده                   

 شماره دانشجویی:  :تحصیلی رشته :دانشجو خانوادگی نام و نام

 نوع فعالیت محل کارآموزی:  نام محل کارآموزی:

 شماره تلفن محل کارآموزی: نام سرپرست محل کارآموزی:

 آدرس محل کارآموزی:

 

 ایام حضور در محل کارآموزی: 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه یکشنبه شنبه ایام هفته

       اعالم حضور

 محل کارآموزی:کروکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء دانشجو:                                                                 امضاء سرپرست محل کارآموزی:

 :/آموزشکدهارتباط با صنعت دانشکده واحد

 ؛با سالم و احترام

 لطفا در خصوص ارائه معرفی نامه به آن واحد کارآموزی اقدام فرمائید. می باشد.مورد تائید  آننوع فعالیت  ومحل کارآموزی 

 :مدیر گروهامضاء                                                                                                              

 9 شماره فرم
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 سمه تعالی

 

 

 .........................به: شرکت/ سازمان 

 از: دانشکده/ آموزشکده .....................................

 موضوع:  معرفی دانشجوی دوره کارآموزی

 

 با سالم و احترام،

با توجه به درخواست در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و  نظر به اهمیت کارآفرینی و ارتباط با صنعت و جامعه

بر حضور و  ............................ دانشجوی رشته..............................      به شماره دانشجویی........................   مبنیآقای/ خانم......

از تاریخ ..............................  نامبرده رشته تحصیلی، جهت ارتقای معلومات فنی و تخصصی انجام فعالیت های متناسب با

 د.نحضور معرفی می گرد مدت .................ساعت معادل.............روز به بهدوره کارآموزی جهت انجام  غایت ............................ ل

 به واحد ارتباط با صنعت دانشکده ارسال فرمائید. را مقتضی است پس از اتمام دوره، گواهی پایان دوره کارآموزی

 آن مدیریت محترم سپاس  اری می گردد.از مساعدت و همکاری 

 

 پژوهشیامضای معاونت آموزشی/

 دانشکده/آموزشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2شماره فرم
 

 باشند می زیر موارد رعایت به ملزم در محل کارآموزی بیمه حوادث دانشجویی بوده و دانشجویان: 
 مکان کارآموزی. در بهداشتی و ایمنی وسایل از استفاده همچنین و کار محیط ضوابط و مقررات قوانین، کلیه دقیق رعایت -1

 مکان کارآموزی. های دستورالعمل و مقررات طبق موارد سایر انجام و آموزیکار محل در مرتب حضور -2

 مکان کارآموزی در خود مستقیم سرپرست طریق از منحصراً ،خود اداری مشکالت و مسائلپی یری و حل و فصل  -3

 مورد باید باشد داشته مکان کارآموزی دی ر سیستم هر یا و تولید فرآیند اصالح یا و تغییر به نسبت ییاپیشنهادنظر کارآموز که صورتی در -5

  .نماید خودداری جداً تولید فرآینددر مستقیم اقدام نوع هر از و دهد هیاراکارآموزی  سرپرست به کتباً را خود پیشنهادی

 در را مربوط اطالعات نباید کارآموز و است ال امی اطالعات مربوط به مکان کارآموزیسایر و تکنولوژی یا و تولید زمینه در محرمانه اطالعات حفظ -4

 .کارآموزی مکان اجرایی مقام باالترین یا و مدیرعامل کتبی اجازه با م ر دهد، قرار دی ری واحد یا و شرکت شخص، اختیار
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 هفتگی کار گزارش فرم

 :دانشجویی شماره               :دانشجو خانوادگی نام و نام

                               :آموزشکده/دانشکده              :تحصیلی رشته

 :وزیآمکار محل                  :وزیآمکار شروع تاریخ

 

 :کارآموزی محل سرپرستامضاء    :وزآمکار امضاء          

 ....................................................................................................................................................:کارآموزی مدرس نظر

........................................................................................................................................................................................ 

 

 شرح گزارش روزانه ایام هفته

  شنبه

  یکشنبه

  دوشنبه

  شنبه سه

  چهارشنبه

  پنجشنبه

 3 شماره فرم
 

 : گ ارش شماره

 هفته :

 از تاریخ :

 : تا تاریخ
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  وزیآمکار مدرس ارزیابی گزارش

                            :  آموزشکده/دانشکده                  :مدرس خانوادگی ونام نام

  :گ ارش اریخت       :وزیآمکار شروع تاریخ

   :بازدید تاریخ       :وزیآمکار پایان تاریخ

 :دانشجویی شماره      : وزآمکار خانوادگی نام و نام

                                                       :کارآموزی محل مشخصات و نام                  :تحصیلی رشته

 :وزیآمکار محل آدرس

 

 کارورزی مدرس نظر ردیف
 حداکثر

 امتیاز
  نمره

1 

(، پارک های علم و فناوری، 11دانشکده ها ) آموزشکده ها / محل کارآموزی:

(، کارخانجات، شرکتها، سازمانها و 8مراک  رشد و شهرک های صنعتی)

 (5(، شرکت های متفرقه )6) ارگانهای دولتی

11  

2 

رعایت نکات تدوین یک گ ارش کارآموزی :(41گ ارش نهایی کارآموزی)

لوح فشرده متناسب با فرمت  (11منطبق بر شیوه ارائه مطالب علمی و فنی)

روز به  (4مرتبط بودن موضوع کارآموزی با رشته تحصیلی) (،11خواسته شده)

در  یابتکار و ارائه هرگونه طرح نوآوری، (4بودن مطالب ذکر شده درگ ارش)

اجرای روشهای (قابلیت پیاده سازی و 11زمینه های تغییر،اصالح خط تولید)

تحقیقاتی اکتشافی و استخراجی که منجربه بهبود کیفیت و اف ایش کمیت 

  (11محصول و کاهش ه ینه ها گردد)

41  

3 
 در آمادگی پاسخ ویی به سئواالت مدرس می ان و دفاعیه دانشجوی کارآموزی

 (24) محیط در فراگرفتهو مهارت  انتقال دانش
24  

  11 حفظ شئونات در محیط کار پوشش لباس کار، آراست ی و 5

  14 نمره( 14)آرشیو در کتابخانه  جهتدر حد عالی و مفید  کارآموزی گ ارش 4

  11 نمره( 11موزی )آانضباط ورود خروج محل کار 6

  121 جمع  8

امتیاز تعلق خواهد گرفت. بنابراین این  14اگر گ ارش کارآموزی از نظر فناوری و انتقال دانش علمی و مهارتی در حد عالی بوده و برای آرشیو در کتابخانه مفید باشد  نکته:

 خواهد بود. 14ین بند صفر یا بعبارتی امتیاز کسب شده از ارا خواهد گرفت.  14امتیاز قابل تج یه نبوده و در صورت احراز شرایط امتیاز کامل 

   

 

        

       

 وزیآمکار مدرس امضاء                                                                                                          

 نمره 92از  گزارش ارزیابی

 عدد به نمره روفح به نمره

  

 4 شماره فرم
 

 

 

 



15 

 

      

 

 وزیآمکار سرپرست ارزیابی  گزارش

                                     .......................................:آموزشکده/دانشکده                 : ............................................... وزآمکار خانوادگی نام و نام

               ...............................لغایت..................................تاریخ از گ ارش............................................     :  آموزیکار سرپرست نام

 .......:..........................محل کارآموزی نام

 ضعیف عناوین ردیف

(24/1) 

 متوسط

(4/1) 

 خوب

(74/1) 

 عالی

(1) 

     وزیآمکار محل در ،موقع به خروج و ورودکاری،  انضباط و نظم رعایت 1

     (گروهی درکارهای مشارکت) دی ران با همکاریبه  عالقه می ان 2

     رعایت ادب واحترام درگفتاروکردار 3

     کار بهبود جهت در اثرگذاری و ارائه طرح و ایده می ان 5

 انجام کار و عالقمندی به  کارگیری دانش فنّی خود دربه می ان 4

 نکات فنی و تجربی فراگیری

    

     پشتکار می ان و وظایف پی یریهمکاری باسرپرست ، 6

     محوله کارهای درانجام دقتو  اختیار در زمان بر مدیریت 7

استفاده بهینه از مواد اولیه  پذیری، مسئولیتو  ای حرفه اخالق دارا بودن 8

 ...(و کارمحیط  دربهداشت  و ایمنی نکات رعایت ،ن هداری اب ارکار و

    

     جمع امتیازات

 

 

 

 

 ...........غیرموجه           ............موجه: غیبت تعدادروزهای

 .............................. : و ایجاد ارتباط موثر دانش اه با صنعت وزیآمکارروند  بهبود جهتی وزآمکار سرپرستی  پیشنهادها

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                         

 یوزآمکارمحل  سرپرست امضای                                                                                            

 نمره 8از  گزارش ارزیابی

 عدد به نمره روفح به نمره

  

 5 شماره فرم
 

 :تاریخ

 : شماره

 :پیوست
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 باسمه تعالی

 

 

 شرکت/سازمان.....................................از: 

 به: واحد ارتباط با صنعت دانشکده.........................

 دوره کارآموزیگواهی پایان  موضوع: 

 با سالم و احترام،

.............................. به شماره عطف به نامه شماره .................... به تاریخ........................... در خصوص کارآموزی دانشجو

..................... لغایت دانشجویی ............................. رشته تحصیلی............................  به اطالع می رساند، نامبرده از تاریخ .........

 رسانده است.پایان دوره کارآموزی خود را به  ............................

 

 صورت گرفته است.مدرس محترم کارآموزی از واحد کارآموزی در تاریخ های ذیل گواهی می گردد بازدید ضمنا 

 

 روز....................تاریخ....................... ساعت.............. -1

 روز....................تاریخ....................... ساعت.............. -2

 ...................تاریخ....................... ساعت..............روز. -3

 روز....................تاریخ....................... ساعت.............. -5

 

 

 

 

 

 محل کارآموزی امضاء سرپرست کارآموزی                                                              مهر و امضای     

 

 

 6 شماره فرم
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 باسمه تعالی

 وزیآمکار نهایی ارزیابی

 

 از: واحد ارتباط با صنعت

 به: اداره آموزش

تاریخ   در را خود کارآموزی درس و مقررات، ضوابط، اساس بر ذیل مشخصات با دانشجو گرددمی تایید بدینوسیله سالم با

 رسانده است. پایان به وفقیت............................  با م

 :دانشجویی شماره    :وزآمکار خانوادگی نام و نام

 :                        وزیآمکار خاتمه تاریخ               :وزیآمکار شروع تاریخ   :تحصیلی رشته

 :وزیآمکار محل

 

 21نمره از ارزیابی عوامل ردیف

   (12)نمره از    وزیآمکار درس مدرس نظرات جمع 1

  (8)نمره از         وزیآمکار سرپرست نظرات جمع 2

  ی نهایی کارآموزجمع نمره

 .ثبت و امضاء گردد بدون الک گرفت ی بدون خدشه و  ی نهایی کارآموزجمع نمرهلطقا 

 

 

 

 

 

                               وزیآمکار مدرس امضاء و خانوادگی ونام امن

 

 مهر و امضای مسئول واحد ارتباط با صنعت                                                                   

                                                                      

نهایی ارزیابی  

  حروف به نمره

  عدد به نمره

 7 شماره فرم
 

 

 

 


