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فرآيند اخذ واحد كارآموزي

انتخاب درس كارآموزي در انتخاب واحد
دريافت و تكميل فرم معرفي نامه اوليه و ارائه به دانشگاه جهت تاييد و
صدور معرفي نامه به محل كارآموزي
دريافت معرفي نامه از دانشگاه و تحويل به محل كارآموزي
تكميل فرم خﻼصه اطﻼعات كارآموزي و ارائه به استاد كارآموزي

انجام بازديد و نظارت مستمر

گذراندن دوره كارآموزي

توسط استاد كارآموزي

تكميل فرم پيشرفت كارآموزي و ارائه به استاد كارآموزي

اتمام دوره كارآموزي

تكميل و ارائه فرم حضور و غياب دانشجو
تكميل و ارائه گزارش كارآموزي طبق دستورالعمل
تكميل و ارائه گواهي پايان دوره كارآموزي
تكميل و ارائه فرم پايان دوره كارآموزي

دستورالعمل تنظيم گزارش كارآموزي
دانشجويان محترم بايد در تنظيم گزارش كارآموزي ضمن توجه به كيفيت و ارزش علمي مطالب موارد ذيل را در تقسيم بندي و
ترتيب آن رعايت نمايند.
 دانشجويان دروس تمرين معلمي نيز بايدطبق همين دستورالعمل جهت تكميل درس تمرين معلمي اقدام نمايند.
كليه گزارشات كارآموزي بايد تايپ و در يك سي دي ذخيره گردد و پس از تاييد همراه با نسخه چاپي تحويل گردد.
 نسخه  CDحاوي گزارش كارآموزي تحويل گردد ،روي  CDنام و نام خانوادگي ،شماره دانشجويي ،رشته ،عنوان و نرم
افزار فابل تايپي درون  CDذكر گردد.
گزارش كارآموزي با صفحات زير شروع مي شود :
صفحه اول و دوم :صفحه ي اول و دوم همين گزارش
صفحه سوم :چكيده
صفحه چهارم :تشكر
صفحه پنجم :فهرست و ازصفحه پنجم به بﻌد فﺼل ها
فصل هاي گزارش كارآموزي بايد بصورت زير آماده شود:
 -١فصل اول  :آشنايي كلي با مكان كارآموزي :دراين فﺼل بايد ضمن مﻌرفي تاريخچه ي سازمان يا واحد صنﻌتي ،محل
كارآموزي ،امكانات و تجهيزات آن و همچنين فرآيندهاي توليدي يا خدماتي كه درآن واحد برقرار است بطور مختﺼر بيان شود
و بطور اجمالي خواننده با آنچه در فﺼل هاي بﻌدي گزارش آمده است آشنا شود.

 -٢فصل دوم  :هدف از تاسيس مجموعه و مﻌرفي مواد اوليه و نوع محﺼوﻻت يا خدمات  :دراين فﺼل هدف از تاسيس مجموعه،
مواد اوليه ،محﺼوﻻت نهايي و فراورده ها و يا خدماتي كه در آن واحد ارائه مي شود و كاربرد آن به تفﺼيل بيان شود.
 -٣فصل سوم :تشريح روند كار و فرايند توليد يا ارائه خدمات :دراين فﺼل ضمن تشريح روند كار و خط توليد)در واحدهاي
توليدي( و چگونگي ارائه خدمات )در واحدهاي خدماتي( و وظايف قسمت هاي مختلف مجموعه به طورمختﺼر و وظايف
قسمتي كه كارآموز در آن مشغول است به طور مشروح آورده شود و ضمن مقايسه اي مختﺼر بين مشاهدات درمراحل عمل با
آنچه در دروس تئوري آموخته است موارد مشابه و يا اختﻼف بررسي گردد.
 -٤فصل چهارم  :جمع بندي ونتيجه گيري و ارائه پيشنهاد :در اين فﺼل ضمن جمع آوري و نتيجه گيري از كل مطالب گزارش
در صورتي كه پيشنهاداتي در خﺼوص بهبود و بهينه سازي قسمت ها مختلف محل كارآموزي وجود دارد ذكر شود.

 نقشه ها و تﺼاوير و بروشورها و جداول در صورت وجود با ذكر منبع در پايان فﺼل چهارم آورده شود.
 متن گزارش همه رشته ها با قلم زر ،فونت  ،١٤وعناوين اصلي با تيتر ،١٦عناوين فرعي با زر  ١٤مشكي نوشته شوند.
 فاصله سطرها از همديگر ١/٥ Cmازباﻻي صفحه  ،٣CMپايين صفحه ،٤CMسمت راست ٣CMو سمت
چپ ٢/٥CMباشد.
 توضيجات نمودار وعكس درپايين آنها و شماره جدول در باﻻ با ذكر شماره نوشته ميشود .براي نوشتن شماره ابتدا از سمت
چپ شماره فﺼل و بﻌد شماره مربوطه نوشته ميشود .به عنوان مثال اگر نمودار  ٢مربوط به فﺼل شماره  ٣باشد بدين
شكل  ٣-٢نوشته ميشود.
 اصول آيين نگارش مي بايست به طور كامل و دقيق رعايت شود) نقطه گذاري ،ويرگول ،عﻼيم پرسشي و تﻌجب و(...
ابتداي هر فﺼل از  ٢/٣صفحه شروع شود .پاراگراف اول بدون تورفتگي و اول كليه پاراگراف هاي بﻌدي با تورفتگي شروع
شدند.
 آغاز هر فﺼل يك صفحه در رابطه با موضوع فﺼل نوشته شود) .چكيده فﺼل(
 منابﻌي كه ازمطالب آنها استفاده شده است مي بايست درپايان آورده شود .بطوريكه اول منبع فارسي و سپس منابع ﻻتين
نوشته شود .منابع مي باست بر اساس حروف الفباي نام و نام خانوادگي مؤلف ذكر شوند .به عنوان مثال :
 -١سليمان پور ،جواد ،مهارت هاي تدريس و يادگيري؛ انتشارات احسن ،١٣٨١ ،ص٧٠
2- J.Bruner (۱۹۹۶ ). The culture of Education, Harvard university press.

 كليه اصطﻼحات انگليسي به صورت زير نويس نوشته شوند )زير نويس ها با فونت .(١٠

نحوه تكميل فرم هاي كار آموزي:
تذكر مهم  :دانشجو جهت تكميل فرم نهايت دقت را بﻌمل آورده و حتي اﻻمكان با قلم خوانا جهت تكميل فرم ها اقدام نمايند.
تذكر مهم  :دانشجو موظف است تمام فرم ها را اخذ نموده درپايان دوره كارآموزي پس تكميل و اخذ مهر و امضاء ازسرپرست
كارآموزي ،همراه باسي دي ) (CDگزارش به استاد راهنماي خود تحويل نمايد.
 -١فرم خﻼصه اطﻼعات كارآموزي پس از تكميل توسط دانشجو بايد توسط دانشجو و استاد امضاء و تاييد گردد
گردد.
 -٢فرم گزارش پيشرفت كار آموزي پس از تكميل توسط دانشجو بايد توسط دانشجو ،سرپرست كارآموزي و
استاد كارآموزي تاييد و امضا گردد.
 -٣فرم حضور و غياب دانشجويان در محل كارآموزي پس از تكميل توسط دانشجو )به تعداد مورد نياز تكثير و
تكميل گردد ( بايد توسط سرپرست كارآموزي تاييد و امضاء گردد.
 -٤فرم پايان دوره و نمره كارآموزي پس از تكميل مشخصات توسط دانشجو و درج نمره توسط سرپرست
كارآموزي و درج نمره توسط استاد كارآموزي به استاد كارآموزي يا دانشگاه تحويل داده شود.
 -٥گواهي پايان دوره كارآموزي توسط مكان كارآموزي تكميل و تحويل دانشجو گردد.
مداركي كه جهت تكميل كارآموزي دانشجو بايد تحويل نمايد :
 -١نسخه چاپي گزارش كارآموزي )طبق دستورالعمل(
 CD -٢فايل گزارش كارآموزي هم بصورت  WORDو هم بصورت PDF
 -٣فرم تكميل شده خﻼصه اطﻼعات كارآموزي
 -٤فرم تكميل شده گزارش پيشرفت كارآموزي
 -٥فرم تكميل شده پايان دوره و نمره كارآموزي
 -٦گواهي پايان دوره كارآموزي

*** مــقــررات انــضــبـاطـــي :
 -١دانشجوياني كه جهت كار آموزي به واحدهاي صنﻌتي مﻌرفي مي گردند ملزم به رعايت موارد زير مي باشند :
-١-١

كارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين ،مقررات و ضوابط كحيط كار و همچنين استفاده از وسايل ايمني و
بهداشتي واحد مربوطه مي باشد.

-١-٢

كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام ساير موارد طبق مقررات و
دستورالﻌمل هاي واحد مربوطه مي باشد.

-١-٣

كارآموز موظف است مسائل و مشكﻼت اداري خود را منحﺼرا از طريق سرپرست مستقيم خود در واحد حل و فﺼل
نمايد .

-١-٤

در صورتي كه كارآموز نظري نسبت به تغيير و يا اصﻼح خط توليد و يا هر سيستم ديگر كارخانه يا واحد صنﻌتي
داشته باشد بايد مورد پيشنهادي خود را كتبا به سرپرست خود در صنﻌت جهت بررسي ارائه داده و از هر نوع اقدام
مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خود داري نمايد.

-١-٥

حفظ اطﻼعات محرمانه در زمينه توليد و يا تكنولوژي و ساير امور واحد الزامي بوده است و كارآموز نبايد اطﻼعات
مربوط به آنها را در اختيار شخص ،شركت يا واحد صنﻌتي ديگري قرار دهـد ،مگر با اجازه كتبي مديرعامل و يا
باﻻترين مقام اجرايي واحد مربوطه.

 -٢سرپرست كارآموزي بايستي برحسب مورد تخلف يا تﻌلل كارآموز ،براي مرتبه اول به صورت شفاهي تذكر داده و در صورت
تكرار به صورت كتبي اخطار نموده و يك نسخه از آن را به دانشگاه مربوطه ارسال نماييد.
 -٣دانشگاه در صورت مشاهده و يا اطﻼع از تخلف هاي متﻌدد و بنا به تقاضاي سرپرست كارآموزي مبني بر رسيدگي به وضﻌيت
كارآموزي مختلف ،خواستار تشكيل جلسه اي با حضور استاد درس و سرپرست كارآموز مربوطه به منظور بررسي و اتخاذ
تﺼميم در مورد نحوه ادامه كار كارآموز گرديده و در اين جلسه كه با حضور نماينده اي از دانشگاه تشكيل مي شود بسته به
موارد تخلف و اشكاﻻت پيش آمده در حين كار ،از اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزي براي
دانشجو مي توان تﺼميم اتخاذ نمود .تﺼميمات اين جلسه با اكثريت آرا ﻻزم اﻻجرا خواهد بود.

*** نـظـــام تـشـــويـــقــــــي :
 -١از هرگونه ابتكار و نوآوري در زمينه تغيير و اصﻼح خط توليد ،روش هاي اجرايي ،تحقيقاتي ،اكتشافي ،استخراجي و
طراحي وغيره كه منجر به بهبود كيفيت و افزايش كميت محﺼول كاهش هزينه ها مي گردد ،به گرمي استقبال شده و در
ارزيابي كارآموزي نيز تاثير قابل مﻼحظه اي خواهد داشت.
 -٢چنانچه كارآموز طرح ،اختراع ،ابداع ،و نوآوري مهمي در مدت كارآموزي خود ارائه دهد كه ارزش علمي و تخﺼﺼي آن به
تشخيص سازمان پژوهش هاي علمي و صنﻌتي ايران و دفتر ارتباط با صنﻌت دانشگاه مربوطه رسيده باشد ،دفتر ارتباط با
صنﻌت ذيربط بر اساس پيشنهاد استاد كارآموزي مي تواند از گروه آموزشي دانشگاه مربوطه تقاضا نمايد كه اين طرح به
عنوان يكي از پروژه هاي علمي دانشجو )در صورت تطابق و امكان( از وي بپذيريد.
 -٣عﻼوه بر تشويق هاي فوق بسته به امكانات و ضوابط واحد صنﻌتي و يا وزرات خانه مربوطه مي توان هر نوع امتياز يا تشويق
هاي ديگري كه موجب ترغيب روحيه ابتكار و خﻼقيت در كارآموز باشد در نظر گرفت.

دفتر ارتباط با صنعت
فرم معرفي نامه اوليه
مسئول محترم آموزش
سﻼم عليكم
احتراماً اينجانب  .................................................دانشجوي رشته  ...............................................به شماره دانشجويي .......................................متقاضي
گذراندن دوره كارآموزي مي باشم .لذا مستدعي است دستور فرمائيد اقدامات ﻻزم معمول گردد..
تاريخ و امضاء دانشجو
مسئول محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
سﻼم عليكم
گواهي مي نمايد برادر/خواهر .................................................دانشجوي رشته  ...............................................به شماره دانشجويي .......................................
درس  ................واحدي كارآموزي را انتخاب نموده و بر اساس بررسيهاي به عمل آمده در پرونده آموزشي ،نامبرده مجاز به گذرانده دوره كارآموزي مي
باشد.
تاريخ و امضاء مسئول آموزش
مدير محترم آموزش
با سﻼم ،به استحضار مي رساند كه بر اساس ظرفيتهاي موجود  ................................................................................به عنوان محل كارآموزي آقاي/خانم
 ..............................................در نظر گرفته شده است .خواهشمند است نسبت به تعيين استاد راهنماي كارآموزي ايشان اقدام فرمائيد تا معرفي دانشجو به
محل مربوطه انجام پذيرد.
امضاء دانشجو

تاريخ و امضاء مسئول دفتر ارتباط با صنعت

مسئول محترم دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
با سﻼم ،بدين وسيله جناب آقاي/سركار خانم  ...............................................بعنوان استاد راهنماي كارآموزي آقاي/خانم  .....................................معرفي مي
گردد .خواهشمند است اقدامات ﻻزم جهت معرفي ايشان به محل مربوطه را مبذول فرمائيد.
تاريخ و امضاء مسئول آموزش

دفتر ارتباط با صنعت
فرم خﻼصه اطﻼعات كارآموزي
نام و نام خانوادگي دانشجو:

استاد كارآموزي:

شماره دانشجويي:

سرپرست كارآموزي:

رشته  -گرايش:

نيمسال تحصيلي :اول/دوم/تابستان ١٣ ........................

نام ومحل كار آموزي :

آدرس و تلفن كارآموزي :

سرپرست كارآموزي :

عنوان و موضوع كار آموزي :

نام و نام خانوادگي و امضاي دانشجو
تاريخ

نام و نام خانوادگي و امضاي استاد كارآموزي
تاريخ

دفتر ارتباط با صنعت
فرم گزارش پيشرفت كار آموزي
نام و نام خانوادگي دانشجو:

استاد كارآموزي:

شماره دانشجويي:

سرپرست كارآموزي:

رشته  -گرايش:

نيمسال تحصيلي :اول/دوم/تابستان ١٣ ........................

مكان كارآموزي:

موضوع كارآموزي:

فعاليت هاي انجام شده :

فعاليت هاي آتي :

مشكﻼت :

پيشنهادات :
تاريخ و امضاء دانشجو
نظريه سرپرست كار آموزي :
تاريخ و امضاء سرپرست كار آموزي
نظريه استاد كار آموزي :
تاريخ و امضاء استاد كار آموزي

دفتر ارتباط با صنعت
فرم حضور و غياب دانشجويان در محل كارآموزي

رديف

نام و نام خانوادگي دانشجو:

استاد كارآموزي:

شماره دانشجويي:

سرپرست كارآموزي:

رشته  -گرايش:

نيمسال تحصيلي :اول/دوم/تابستان ١٣ ........................

مكان كارآموزي:

موضوع كارآموزي:

روز هفته

تاريخ

ساعت شروع

ساعت پايان

مدت زمان

شرح مختصري از فعاليت انجام شده

١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠

مهر و امضاي مسئول كارآموزي
تاريخ

دفتر ارتباط با صنعت
فرم نمره كارآموزي
استاد گرامي جناب آقاي  /سركار خانم

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

احترامًا گزارش و فرم هاي كارآموزي دانشجو با مشخصات زير كه در نيمسال اول  -دوم  -تابستان سال تحصيلي  ............. ..........مورخ
تحويل گرديده است جهت بررسي و اعﻼم نمره ارسال مي گردد.
نام و نام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجويي:

رشته  -گرايش:

سرپرست كارآموزي:
كارشناس دفتر ارتباط با صنعت

نظريات سرپرست كارآموزي در تعيين نمره »حداكثر  ٤نمره«
هر گزينه  ١نمره

جمع نمره سرپرست كارآموز
به حروف:

حضور و غياب و رعايت نظم و ترتيب در محل كارآموزي

به عدد:

ميزان عﻼقه به همكاري و فراگيري و كسب تجربه كاري و بكارگيري تكنيكها
ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار
كيفيت گزارشهاي كارآموزي به محل كارآموزي

مهر و امضاي سرپرست كارآموزي:
تاريخ

مسئول محترم آموزش
نمره كارآموزي دانشجو  ........................................................................................در تاريخ  ................................................................................اعﻼم مي گردد.
نمره نهايي به عدد:
امضاي استاد كارآموزي

نمره نهايي به حروف:
تاريخ تحويل :نيمسال ................................................سال تحصيلي

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

امضاي مدير گروه

مسئول محترم ثبت نمرات
احتراماً ثبت نمره در نيمسال

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



با تاثير در معدل ترم بﻼمانع است.



بدون تاثير در معدل ترم بﻼمانع است.

سال تحصيلي

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

مسئول آموزش
امضاء و مهر

دفتر ارتباط با صنعت
گواهي پايان دوره كارآموزي
دانشجوي عزيز اين فرم بايد توسط سرپرست كارآموزي در كاغذ سربرگ دار مكان كارآموزي آماده و پس از مهر و امضاء در اختيار شما
قرار داده شود و شما همراه با ساير مدارك به دانشگاه تحويل نماييد.
نمونه گواهي پايان دوره كارآموزي:

به :دانشگــاه آزاد اسﻼمي مركز مهردشت )دهق(
از/. ............................................................................................................. :
موضوع  :گواهي پايان دوره كارآموزي /.
احتراماً بازگشت به مﻌرفي نامه شماره ) (.........................................مورخ ) (.............../........./.........بدينوسيله گواهي ميگردد،
آقاي/خانم ) (.........................................................................به شماره دانشجويي ) (...................................................ازتاريخ )(........./.........../..........
تا تاريخ ) (............./......../........به مدت ) (.....................ساعت جهت گذراندن دوره كارآموزي دراين مكان مشغول فﻌاليت بوده است.
مهر و امضاء

