گزارش کارآموزی
( )
واحد هشترود
دانشکده  ................رشته .......................

مکان :
موضوع :

استاد کارآموزی ............................................ :
تهیه کننده ...................................................... :
ترم  ................. :سال ..................... :
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واحد هشترود

فرم خالصه اطالعات کارآموزی
نام و نام خانوادگی دانشجو :

استاد کارآموزی :

شماره دانشجویی :

سرپرست کارآموزی :

رشته  /گرایش :

ترم و کد کارآموزی :

مقطع تحصیل :

تاریخ و امضاء دانشجو :

نام محل کارآموزی :
آدرس و تلفن کارآموزی :
سرپرست کارآموزی :
عنوان و موضوع کارآموزی :
شروع و روزهای کارآموزی :

تاریخ و امضاء استاد کارآموزی :
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واحد هشترود

گزارش پیشرفت کارآموزی شماره
نام و نام خانوادگی دانشجو :

استاد کارآموزی :

شماره دانشجویی :

سرپرست کارآموزی :

رشته  /گرایش :

ترم و کد کارآموزی :

محل کارآموزی :

موضوع کارآموزی :

فعالیتهای انجام شده :

فعالیتهای آتی :

مشکالت :

پیشنهادات :
تاریخ و امضاء دانشجو :
نظریه سرپرست کارآموزی :
تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزی :
نظریه استاد کارآموزی :
تاریخ و امضاء استاد کارآموزی :
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واحد هشترود

فرم پایان دوره کارآموزی
نام و نام خانوادگی دانشجو :

استاد کارآموزی :

شماره دانشجویی :

سرپرست کارآموزی :

رشته  /گرایش :

ترم و کد کارآموزی :

محل کارآموزی :

موضوع کارآموزی :
نظریات سرپرست کارآموزی

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

 4نمره

 3نمره

 2نمره

 1نمره

حضور و غیات و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی
میزان عالقه به همکاری و فراگیری
کسب تجربه کاری و بکارگیری تکنیکها
ارزش پیشنهادات کارآموزی جهت بهبود کار
کیفیت گزارشهای کارآموزی به واحد صنعتی
پیشنننهادات سرپرسننت کننارآموزی جهننت بهبننود برنامننه توضیح :
کارآموزی

امضاء سرپرست کارآموزی :
امضاء سرپرست کارآموزی :

تاریخ :

تاریخ :

نمره نهایی ( به عدد )
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نمره نهایی ( به حروف )

با سمه تعالی

به  :دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد هشترود
از ..........................................................................................:

با سالم و احترام
پاسخ به نامه شماره ....................................مورخ  .........................بدین وسیله گواهی می نماید
کننننه خننننانم /آقننننای  .............................................دانشننننجوی رشننننته ................................مقطننننع
..............................از تاریخ .............تا  ...............به مندت  .......سناعت  /روز  /مناه  ......واحند درسنی
دوره کننارآموزی  □ 2 □ 1را در قسننمت  ......................................................ایننن اداره □ شننرکت □
کارخانه □ درمانگاه □ با موفقیت گذرانده و الزم بنه ککنر اسنت ننامبرده در منو مندت فعالینت کلینه
مقررات انظبامی و ایمنی را رعایت نموده؛ این گواهی صرفاً جهت ارائه به دفتر ارتباط با صنعت دانشنگاه
جهت اقدام الزم صادر شده و فاقد هر گونه ارزش قانونی دیگری است .

نام و نام خانوادگی و سمت – امضاء

خواهشمند است نامه فوق را بر روی برگه آرم دار اداره /شرکت کپی نمایید .
5

 -4ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد کارآموزی :
دانشجویان کارآموزی موظف به رعایت موارد مشروحه زیر می باشد:
( -)4-1در مواردیکه زمان اجرای کارآموزی در سرفصل مشخص نمی باشد حد نصاب واحدهای گذرانده شده بنرای
اخذ واحد کارآموزی در مقطع کارشناسی که دارای دو دوره کارآموزی می باشند حداقل  08واحد ( کارآموزی  ) 1و
حداقل  188واحد ( کارآموزی  ) 2می باشد اما دانشجویان می بایست برای گذراندن دوره کنارآموزی حنداقل دروس
تخصصی مورد نیاز خود را با توجه به مکان مورد نظر جهت کارآموزی ،گذرانده باشند و رشنته هنایی کنه دارای ین
دوره کارآموزی می باشند ،دانشجویی که حداقل  188واحد درسی را گذرانده باشند بنا نظنر گنروه و همناهنگی دفتنر
ارتباط با صنعت می تواند واحد کارآموزی را اخذ نماید .ضمناً حد نصاب واحدهای گذراننده شنده بنرای اخنذ واحند
کارآموزی در دوره های کارشناسی ناپیوسته ( در صورتیکه در سر فصل مشخص نمی باشد )  08واحد می باشد.
حد نصاب واحدهای گذارنده شده برای واحد کنارآموزی در دوره هنای کناردانی در صنورتیکه زمنان اجنرای آن در
سرفصل مشخص نمی باشد:
الف ) چنانچه دارای دو دوره کارآموزی باشند ( 1و ) 2کارآموزی  1پس از گذراندن  48تا  08واحند و کنارآموزی 2
می بایست در نیمسا آخر گذرانده شود.
ب ) چنانچه دارای ی

دوره کارآموزی باشند عالوه بر  08واحد می بایسنت دروس تخصصنی منورد نیناز بنرای اخنذ

واحد کارآموزی را گذرانده باشند.
( -) 4-2در ترمهای عادی دانشجویان می توانند به غیر از دو واحند کنارآموزی  14واحند اخنذ نماینند و در صنورتیکه
میانگین نمرات آنها در گروه فنی و مهندسی بیش از  10و در سایر گروههنا بیشنتر از  11باشند بیینر از کنارآموزی منی
توانند  10واحد اخذ نمایند.
تبصره  :در مورد دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی و ترم آخر ،مبق آیین نامه و مقررات آموزشی دانشجو منی توانند
مجموعاً  24واحد (  22واحد درسی  2 +واحد کارآموزی ) اخذ نمایند ولی در موارد استثناء که تعداد واحد کارآموزی
ی

رشته بیش از  2واحد بوده و در سرفصل شرایط خاصی برای آن در نظر گرفته شده منی بایسنت برابنر مقنررات آن

رشته عمل نمایند.
(  -) 4-3در ترم تابستان کل واحدهای اخذ شده ( واحدهای درسی  2 +واحد کارآموزی )  0واحد و برای دانشنجویان
در شرف فارغ التحصیلی  1واحد می باشد.
تبصره :در کلیه موارد فوق الذکر مکان کارآموزی ( از نظر دوری و نزدیکنی) هنم چننین تعنداد ،اهمینت و ننوع درس
تخصصی انتخاب شده توسط دانشجو به غیر از کارآموزی در مو ترم می تواند با نظر گروه ،تعیین کنننده مجنوز الزم
برای اخذ کارآموزی باشد .الزم به ککر است مدیران گروه می بایست به گونه ای برنامنه رینزی نماینند تنا حنداالمکان
دانشجویان در نیمسا دوم یا ترم تابستان واحد کارآموزی خود را بگذرانند.
( -)4-4آخرین مهلت برای دانشجویان جهت انتخاب واحد کارآموزی هفته دوم هر نیمسا تحصنیلی (زمنان حنذف و
اضافه واحدهای درسی ) می باشد.
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( -) 4-0گروههای آموزشی ( مدیران گروه ) می بایست حداکثر ظرف  2هفته پس از موعد حذف و اضنافه فنرم هنای
تقاضای دانشجویان ( فنرم شنماره  1بخشننامه شنماره  01/30008منورخ  ) 01/3/1را بنه دفتنر ارتبناط بنا صننعت واحند
دانشگاهی جهت صدور معرفی نامه ارسا نمایند.
( -)4-0دفتر ارتباط با صنعت می بایست پس از دریافت فرم مذکور حداکثر ظرف مدت ین

هفتنه دانشنجو را مطنابق

فرم معرفی نامه به واحدهای صنعتی معرفی نماید.
( -)4-1دانشجو موظف است ،حداکثر ی

هفته پس از صدور معرفی نامه بنه واحند صننعتی مراحعنه و مراحنل تثبینت

کارآموزی خود را به انجام برساند و مسئولیت عدم مراجعه به موقع و پذیرفته نشدن توسط واحدهای صننعتی بنه عهنده
دانشجو می باشد.
تبصره :به هر صورت دانشجویان می بایست حداکثر  0هفته پس از شروع هر نیمسنا تحصنیلی کنارآموزی خنود را در
واحد صنعتی آغاز نموده و برگه شروع به کار خود را به دانشگاه ارسنا نماینند .بندیهی اسنت پنس از انقضنای تناریخ
فوق الذکر ثبت نام کارآموزی کان لم یکن بوده و به جز موارد خاص ( بنه تشنخیص دفتنر ارتبناط بنا صننعت) در تنرم
مذکور دانشجو مجاز به گذراندن کارآموزی نمی باشد و ثبت نام مجددی در همان سا صورت نخواهد گرفت.
( -)4-0دانشجویان کارآموز در تابستان موظفند ار تعطیالت تابستانی واحد صنعتی مطلع باشند و ساعت حضور و غیاب
خود را بر اساس آن تنظیم نمایند و در صورتیکه تعطیالت اختاللی در انجام کارآموزی ایجاد کند ،بنا ارائنه نامنه ای از
واحد صنعتی ،اقدام به حذف یا تیییر محل کارآموزی نمایند.
( -)4-9با توجه به محدودیت پذیرش کارآموز از مرف مراکز صنعتی اولویت با دانشجویانی است که در موعند مقنرر
نسبت به پیش ثبت نام خود (دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی موظف است زمنانی را بنرای پنیش ثبنت ننام واحند
کارآموزی با هماهنگی آموزش تعیین و به امالع دانشجویان برساند ).اقدام نموده اند ضنمناً دانشنجویان موظفنند بنرای
محل کارآموزی با استاد راهنما و مراکز صنعتی هماهنگی الزم را به عمل آورده و سپس ثبت نام قطعی نمایند.
 -5مقررات انضباطی :
 -0-1دانشجویانی که جهت کارآموزی به واحدهای صنعتی معرفی می گردند ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:
 -0-1-1کارآموز ملزم به رعایت دقیق کلیه قوانین ،مقررات و ضوابط محیط کار و همچنین استفاده از وسنائل ایمننی و
بهداشتی واحد صنعتی مربومه می باشد.
 -0-1-2کارآموز در چارچوب برنامه تنظیمی موظف به حضور مرتب در محل کار و انجام سایر موارد مبق مقررات و
دستورالعمل های واحد صنعتی مربومه می باشد.
 -0-1-3کارآموز موظف است مسائل و مشکالت اداری خود را منحصراً از مرینق سرپرسنت مسنتقیم خنود در واحند
صنعتی حل و فصل نماید.
 -0-1-4در صورتی که کارآموز نظری نسبت به تیییر و یا اصالح خط تولید و یا هنر سیسنتم دیگنر کارخاننه ینا واحند
صن عتی داشته باشد باید مورد پیشنهادی خود را در صنعت جهت بررسی ارائه داده و از هنر ننوع اقندام مسنتقیم در خنط
تولید یا سیستم جداً خودداری نماید.
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 -0-1-0حفظ امالعات محرمانه در زمینه تولید و یا تکنولوژی و سایر امور واحد صنعتی الزامی بوده و کنارآموز نبایند
امالعات مربو ط به آنها را در اختیار شخص ،شرکت و یا واحدهای صنعتی دیگری قرار دهد ،مگر با اجازه کتبی مندیر
عامل و یا باالترین مقام اجرایی واحد مربومه.
 -0-2سرپرست کارآموز باید بر حسب مورد تخلف یا تعلل کارآموز ،برای مرتبه او به صورت شنفاهی تنذکر داده و
در صورت تکرار به صورت کتبی اخطار نموده و ی

نسخه از آن را به دفتر ارتباط با صننعت دانشنگاه مربومنه ارسنا

نماید.
 -0-3دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی در صورت مشناهده و ینا امنالع از تخلنف هنای متعندد و بننا بنه تقاضنای
سرپرست کارآموزی مبنی بر رسیدگی به وضعیت کارآموز متخلف ،خواستار تشکیل جلسه ای بنا حضنور اسنتاد درس
کارآموزی و سرپرست کارآموز مربومه به منظور بررسی و اتخاک تصمیم در مورد نحوه ادامنه کارکنارآموز گردینده و
در این جلسه که با حضور نماینده ای از معاونت آموزشی دانشگاه تشکیل می شود بسته بنه منوارد تخلنف و اشنکاالت
پیش آمده در حین کار ،از اخطا ر کتبی و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد کنارآموزی بنرای دانشنجو منی تنوان
تصمیم اتخاک نمود .تصمیمات این جلسات با اکثریت آراء الزم االجرا خواهد بود.
 -0نظام تشویقی:
 -0-1از هر گونه نوآوری و ابتکار در زمینه تیییر و ینا اصنالح خنط تولیند ،روش هنای اجرائنی ،تحقیقناتی ،اکتشنافی،
استخراجی ،مراحی ،و ...که منجر به بهبود کیفیت و افزایش کمیت محصو و کاهش هزینه هنا منی گنردد ،بنه گرمنی
استقبا شده و در ارزیابی کارآموزی نیز تأتیر قابل مالحظه ای خواهد داشت.
 -0-2چنانچه کارآموز مرح ،اختراع ،ابداع و نوآوری مهمی در مدت کنارآموزی خنود ارائنه دهند کنه ارزش علمنی
تخصصی آن به تشخیص سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربومه رسیده باشند
دفتر ارتباط با صنعت کیربط بر اساس پیشنهاد استاد درس کارآموزی می تواند از گروه آموزشی دانشگاه مربومه تقاضنا
نماید که این مرح را به عنوان یکی از پروژه های علمی دانشجو (درصورت تطابق و امکان) از وی بپذیرد.
 -0-3عالوه بر تشویق های فوق بسته به امکانات و ضوابط واحد صنعتی و یا وزارتخانه مربومه می توان هر نوع امتیاز و
یا تشویق های دیگری که موجب ترغیب روحیه ابتکار و خالقیت در کارآموز باشد در نظر گرفت.
 -7برنامه و گزارشات کارآموزی:
 -1-1از آنجائیکه اهداف کارآموزی آشنایی با محیط کار رشته علمی کارآموز و شیوه ارتبناط آن بنا سنایر رشنته هنا،
آشنایی با مشکالت و مسائل علمی رشته کارآموز در واحدهای صنعتی ،کسب تجربنه کناری ،آزمنودن آموختنه هنا در
عمل و بکارگیری تکنی

ها است ،می توان برنامه کارآموزی را در سه مرحله به اجرا گذاشت.

مرحله او  -آشنایی کلی با مکان کارآموزی:
تاریخچه سازمان
نمودار سازمانی و تشکیالت
نوع محصوالت تولیدی یا خدمات
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شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی
حداقل ی

ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

مرحله دوم -ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز:
 -1موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در واحد صنعتی
 -2بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی
 -3امور جاری در دست اقدام
 -4برنامه های آینده
تکنی

هایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی بکار می رود.

سایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می گردد.
حداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.
مرحله سوم -آزمون آموخته ها و نتایج
آزمون آموخته ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمیننه عننوان و موضنوع کنارآموزی در واحند صننعتی ،بنا
تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموز در واحدهای صنعتی می باشد .حداقل سه ششم زمان کارآموزی باید به
بررسی و تحلیل موضوع کارآموزی اختصاص یابد.
درکارآموزی( )1دانشجو بیشتربه محیط کار رشته علمی خود می پردازد و آموخته های خود را در عمل می آزماید ولی
در کارآموزی( )2با توجه به گذراندن کارآموزی ( )1و نیز در آستانه فارغ التحصیل بودن دانشجوی کارآموز به تحلیل
و بررسی عمیق تری در مورد مکان و موضوع کارآموزی می پردازد و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه می دهد.
 -1-2بعداز دریافت فرم معرفی نامه دانشجو باید (حداکثر تا ی

هفته) به مکان کنارآموزی مراجعنه و محنل فعالینت و

سرپرست کارآموزی خود را مشخص نماید و سپس زمان شروع کارآموزی خود را به تصویب واحد صنعتی برساند.
 -1-3بعد از تعیین محل و زمان شروع کارآموزی ،دانشجو بایستی فنرم خالصنه امالعنات کنارآموزی را تکمینل و بنه
استاد کارآموزی ارائه دهد.
 -1-4از زمان شروع کارآموزی دانشجو موظف است به مور مستمر با استاد کارآموزی خنود در ارتبناط باشند در غینر
این صورت با نظر استاد کارآموزی ،کارآموز مورد قبو نخواهد بود.
 -1-0با توجه به برنامه کارآموزی در پایان هر مرحله دانشجو بایسنتی فنرم گنزارش پیشنرفت کنارآموزی را بنه امضناء
سرپرست کارآموزی خود برساند و مشکالت و میزان پیشرفت خود را به استاد کارآموزی منعکس نماید.
 -1-0بعد از پایان دوره کارآموزی ،دانشجو بایستی گزارشی دقیق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه دهد)1-13(.
 -1-1دانشجو موظ ف است گواهی پایان دوره کارآموزی خود را که از محل کارآموزی اخذ نمنوده(ص )4بنه همنراه
فرم پایان دوره کارآموزی (ص )3که به تصویب سرپرست کارآموزی رسانده در اختیار اسنتاد کنارآموزی قنرار داده و
سپس آن را مبق برنامه گزارش نویسی ضمیمه گزارش کارآموزی نماید (.نمره این فرم از بیست نمره می باشد).
 -1-0مجموع ساعات کارآموزی مطابق سرفصل درسی هر رشته مشخص می گردد و در صورت موجود نبودن ساعات
کارآموزی در سرفصل براساس بخشنامه شماره  30/03809مورخ  10/1/10برای دو واحد کارآموزی حداقل  130و
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حداکثر  248ساعت با نظر گروه تعیین گردد.
 -1-9نمره استاد کارآموزی شانزده از بیست است و چهار نمره دیگر از فنرم پاینان دوره کنارآموزی توسنط سرپرسنت
کارآموزی بدست می آید.
 -1-18دانشجو حداکثر شش هفته بعد از شروع ترم عادی و دو هفته بعد از شروع ترم تابستانی بایستی کارآموزی خنود
را آغاز نماید.
 -1-11دانشجو بایست ی موری برنامه ریزی نماید که کارآموزی و گزارش آن حداکثر تا پایان ترم جاری خاتمه یابند و
در صورت عدم خاتمه کارآموزی مطابق ماده 43آیین نامه آموزشی به عنوان درس ناتمام تلقنی گردینده و منی بایسنت
برابر دستورالعمل ها مربومه عمل گردد.
تبصره( :)1در صورتیکه دانشجو در نیمسا آخر قرار گرفته باشد می بایسنت حنداکثر ،گزارشنات کنارآموزی خنود را
جهت کسب نمره قطعی تا زمان مقرر شده در بند ( )1-11آیین نامه به اسنتاد راهنمنا و گنروه آمنوزش ارائنه دهند و در
صورت عدم ارائه ،مبق ماده  43آیین نامه آموزشی دانشگاه با آن رفتار خواهد شد.
تبصره( :)2در موارد استثناء مبققوانین آموزشی برابر دستورالعمل خاص رشته مربومه عمل شود.
 -1-12برنامه گزارش نویسی( نحوه ارائه گزارش کارآموزی):
گزارشات کارآموزی باید شامل موارد زیر باشد:
 -1کلیه گزارشات کارآموزی بایستی تایپ و صحافی گردد.
 -2روی جلد( مطابق فرم روی جلد)
 -3صفحه او  :بسم اهلل الرحمن الرحیم
 -4صفحه دوم :مطابق روی جلد
 -0صفحه سوم :مقدمه و تشکر
 -0صفحه چهارم :فهرست
 -1از صفحه پنجم به بعد:
فصل اول :آشنایی کلی با مکان کارآموزی
فصل دوم :ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموزی
فصل سوم :آزمون آموخته ها ،نتایج و پیشنهادات
فرم های پیشرفت کارآموزی ( شماره های 1و2و)3
فرم پایان دوره کارآموزی
 -1-13ارائه ی

نسخه از گزارشات کارآموزی به استاد راهنما الزامی است که پنس از تأییند مندیر گنروه مربومنه بنه

کتابخانه مرکزی دانشگاه تحویل داده می شود .بدیهی است در غیر این صورت فارغ التحصیلی دانشجو با مشکل مواجه
خواهد شد.
 -1-14حتی االمکان گزارش کارآموزی ی

نسخه از آن به واحد صنعتی ارائه شود.

رو بوده و ی
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