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مقدمه
هدفگذاری دورههای كارآموزی در برنامه درسی دانشجویان رشتهها و گرایشهای مختلف ،آشنایی هر چه بهتر آنان با جنبههایی از كاربرد
دانش علمی و پیوند آن با مسائل اجرایی است؛ به طوری كه از این رهگذر به آنها فرصت داده خواهد شد تا آموختههای خود را با عمل تطبیق و
كمبودها و نواقص احتمالی را درك و در رفع آنها بكوشند .برگزاری مطلوب دورههای كارآموزی ،عالوهبر آشنایی كارآموز با شرایط ،مشكالت و
نیازهای محیط كار ،میتواند در خودباوری و درك قابلیتهای علمی و اجرایی دانشجویان تاثیر بسزایی داشته باشد .لیک ،به دلیل تنوع و
گستردگی مراكز صنعتی و خدماتی در كشور و همچنین نظرات متفاوت و ناهمگون آنها پیرامون امر كارآموزی دانشجویان ،نیاز به اتخاذ
سیاستهای راهبردی و همچنین تدوین شیوهنامههای اجرایی مدون بیشتری ضروری به نظر میرسد .از همین رو ،امید است با فراهم نمودن
شرایط مقتضی جهت راهنمایی هدفمند دانشجویان و همچنین افزایش رایزنیهای علمی در بخشهای صنعتی ،تولیدی و خدماتی ،ضمن ایجاد
بسترهای مناسب جهت جذب بیشتر فارغالتحصیالن در محیطهای كاری ،شاهد گسترش همكاریها و تعامالت پژوهشی موسسه با نهادها و
ارگانهای بیرونی باشیم.
از همین رو ،در این آییننامه تالش شده است ،ضمن پیشبینی تمامی جنبههای آموزشی ،پژوهشی و كاربردی ،امر اخذ واحد كارآموزی در
گروههای آموزشی كه دارای این دورهها می باشند ،با سازماندهی شایستهتری دنبال شود .در پایان خواهشمند است ،مدیران محترم گروههای
آموزشی با مطالعه این آییننامه نسبت به ارائه پیشنهادات مقتضی موارد پیشبینی نشده اهتمام ورزند.

ماده  :1تعاریف كلی
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كارآموزي :دورهای است كه طی آن دانشجویان رشتههایی كه شرایط ورود به این دوره را دارند واحدهای درسی مشخصی را در
مراكز صنعتی ،تولیدی ،خدماتی و سایر مراكز میگذرانند تا به منظور استفاده از آموختههای علمی و فنی ،با باالبردن توان علمی و
اجرائی خود در رشته مربوطه و امكان تاثیر متقابل تئوری و عمل و یا علم و تكنیک با نحوه رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا
گردند.
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دانشجوي كارآموز :دانشجوی كارآموز كه در این آئیننامه به اختصار كارآموز گفته میشود ،دانشجویی است كه دورههای كارآموزی
خود را در یک واحد صنعتی یا خدماتی میگذراند.
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استاد كارآموزي :هر دانشجو ،كارآموزی خود را زیر نظر یک استاد (اعضاء هیأت علمی تمام وقت در اولویت هستند) با معرفی مدیر
گروه ذیربط تحت عنوان استاد كار آموزی میگذارند كه مسئول راهنمایی كارآموز و ارائه نمره به واحد آموزش موسسه میباشد.
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سرپرست كارآموزي :هر دانشجو ،كارآموزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر یک مسئول تعیین شده از سوی محل كارآموزی
مربوطه میگذارند كه به آن فرد ،سرپرست كارآموزی اطالق میشود.
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مسئول دوره كارآموزي :مدیر گروه آموزشی یا نماینده تاماالختیار وی كه مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دوره كارآموزی
دانشجویان گروه را بر عهده دارد.
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محل كارآموزي :منظور از محل كارآموزی هر نوع مركز اقتصادی ،تولیدی ،خدماتی ستادی ،تحقیقاتی ،طراحی و مشاورهای،
آموزشی ،فنی ،اكتشافی ،استخراجی و غیره میباشد كه واجد شرایط مندرج در این آییننامه بوده و به عنوان مكان كارآموزی دانشجو
تعیین میگردد.
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دفتر ارتباط با صنعت :این دفتر تحت نظر مدیریت كارورزی و اشتغال موسسه تشكیل و پیگیری امور مرتبط با این حوزه از بررسی
طرحهای پژوهشی ،نظارت بر فرایند معرفی و انجام كارآموزی ،هدایت دانشجویان به مراكز صنعتی جهت انجام كارهای تحقیقاتی و...
را دنبال میكند.

ماده :2نحوه تعيين محل كارآموزي
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محل كارآموزی بایستی با رعایت ضوابط و خصوصیاتی كه از قبل توسط گروه آموزشی تعیین شده ،انتخاب شود .هر یک از گروههای
آموزشی الزم است شرایط الزم و ویژگیهای تخصصی مورد نظر برای محل كارآموزی دانشجویان خود را تعیین و به اطالع دفتر
ارتباط با صنعت برسانند.
واحدهای صنعتی جهت اعزام كارآموز ،به یكی از طرق زیر تعیین می شوند:
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به پیشنهاد دانشجو (با تایید قبلی دفتر ارتباط با صنعت) ،استاد محترم درس ،مدیر گروه و یا دفتر ارتباط با صنعت باشد.
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دفتر ارتباط با صنعت و گروههای آموزشی با بررسیهای الزم و هماهنگی با صنایع در صورت امكان محلهای كارآموزی مناسب را در
سطح شهر و یا نهادها و سازمانهای دولتی و یا موسسات غیر دولتی را شناسایی و مشخص نموده و از طریق دفتر مذكور كارآموزان را
به این گونه واحدها معرفی مینمایند.
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تعیین محل كارآموزی از طریق سامانه ملی كارآموزی
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تعیین محل كارآموزی از طریق سامانه عرضه و تقاضای داخلی موسسه
تبصره :1تغییر نام و محل كارآموزی و همچنین عدم حضور بدون هماهنگی و اخذ نامه از دفتر ارتباط با صنعت بوسیله كارآموز مجاز
نمی باشد ،در صورتیكه كارآموز این عمل را بدون هماهنگی با دفتر ارتباط با صنعت مرتكب شود كارآموزی وی "كان لم یكن" تلقی
گردیده و می بایست مجددا كارآموزی را در محل اصلی تایید شده توسط دفتر سپری نماید.
تبصره :2انجام كارآموزی در تاریخی زودتر از تاریخ قید شده در نامهی معرفی كارآموز به واحد كارآموزی ،برخالف مقررات آموزشی
بوده و در صورت انجام آن ،دفتر هیچ گونه مسئولیتی در برابر عواقبی كه متوجه دانشجو خواهد بود ،ندارد .الزم به ذكر است كه مدت
زمان انجام كارآموزی برای هر روز فقط  8ساعت كاری در نظر گرفته می شود.
تبصره :3مالك و معیار شروع دوره كارآموزی ،مراجعه كارآموز جهت تحویل برنامه زمانبندی حضور در محل كاراموزی است كه به
تایید سرپرست واحد رسیده باشد .از این رو ،در صورت عدم مراجعه كارآموز جهت اخذ معرفی نامه و یا عدم تحویل برنامه زمانبندی
استقرار و شروع بكار به دفتر ارتباط با صنعت ،نمره درس كارآموزی در نیمسال مربوطه صفر منظور خواهد شد و دانشجو بایستی
مجدداً نسبت به اخذ درس در نیمسال بعدی اقدام نماید.
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همچنین انتظار میرود مدیران گروههای آموزشی ،هر ساله با هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت ضمن پایش و نظارت مستمر بر اساتید
محترم درس كارآموزی ،بر نحوه تخصیص محلهای كارآموزی و مرتبط بودن آن با رشته دانشجویان نظارت نموده و آنان را بر اساس
رتبه و امتیازات مربوطه به ترتیب اولویت به دانشجویان معرفی نمایند.
تبصره :1گروههای آموزشی نیز میتوانند با توجه به مقتضیات زمانی نسبت به تدوین شیوهنامههای اجرایی داخلی اقدام نمایند .این
شیوهنامهها پس از تایید و هماهنگی نهایی با دفتر ارتباط با صنعت قابلیت اجرا خواهد داشت.
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ماده :3ضوابط و مقررات مربوط به اخذ واحد كارآموزي
دانشجویان در انتخاب واحد كارآموزی موظف به رعایت موارد مشروحه زیر می باشند:
 -3-1كلیه دانشجویان در طول تحصیل از جمله در مدت دوره كارآموزی تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند.
 -3-2مدیران محترم گروه های آموزشی موظفند با همكاری و هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت ،قبل از معرفی دانشجویان به مراكز جهت انجام كارآموزی،
هماهنگی های الزم را از نظر توجیه دانشجو به انجام رسانند و اهداف این برنامه ،فرمهای الزم ،نحوه تكمیل آنها و نیز نحوه تدوین گزارش كارآموزی را در
جلسات توجیهی بیان كنند.
 -3-3زمان اخذ واحد كارآموزی با توجه به سرفصل و جدول زمانبندی انتخاب واحدهای هر رشته میباشد .در موردی كه زمان اجرای كارآموزی در سر
فصل تحصیلی مشخص نشده باشد ،حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ واحد كارآموزی در مقطع كارشناسی كه دارای دو دوره كارآموزی میباشد،
حداقل  70واحد (كارآموزی  )1و حداقل  90واحد (كارآموزی  )2میباشد .دانشجویان میبایست برای گذراندن دوره كارآموزی حداقل دروس تخصصی مورد
نیاز خود را با توجه به مكان مورد نظر جهت كارآموزی ،گذرانده باشند و در رشتههایی كه دارای یک دوره كارآموزی میباشند ،دانشجویی كه حداقل
90واحد درسی را گذرانده باشد با نظر گروه و هماهنگی دفتر ارتباط با صنعت ،میتواند واحد كارآموزی را اخذ نماید.

تبصره :1حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ واحد كارآموزی در دوره های كارشناسی ناپیوسته (در صورتیكه در سر فصل
مشخص نباشد)  68واحد می باشد .حد نصاب واحدهای گذرانده شده برای اخذ واحد كارآموزی در دوره های كاردانی كه بعنوان
كارآموزی 1و 2منظور شده است و زمان اجرای آن در سر فصل مشخص نیست ،كارآموزی  1را پس از گذراندن  48تا  58واحد و
كارآموزی  2را در نیمسال آخر بگذرانند.
 -3-4در ترمهای عادی ،دانشجویان میتوانند به غیر از  2واحد كارآموزی  14واحد اخذ نمایند و در صورتیكه میانگین نمرات آنها در گروه فنی و مهندسی
بیش از  15و در سایر گروهها بیشتر از  17باشد به غیر از كارآموزی می توانند حداكثر  16واحد اخذ نمایند.

تبصره :1در مورد دانشجویان در شرف فارغالتحصیلی و ترم آخر ،دانشجو میتواند مجموعا  24واحد ( 22واحد درسی  2 +واحد
كارآموزی) اخذ نمایند ولی درموارد استثناء (در خصوص بعضی از رشتهها) میبایست برابر مقررات آن رشته عمل نمایند.
تبصره :2در ترم تابستان كل واحدهای اخذ شده (واحدهای درسی  +واحد كارآموزی)  6واحد و برای دانشجویان در شرف فراغت از
تحصیل 7 ،واحد میباشد.
تبصره :3در كلیه موارد فوق الذكر ،مكان كارآموزی (از نظر دوری و نزدیكی) همچنین تــعــداد ،اهمیت و نــوع دروس تخصصی
انتخاب شده توسط دانشجو به غیر از كار آموزی در طول تـرم میتواند با نظر گـــروه ،تعیین كننده مجوز الزم برای اخذ واحد
كارآموزی باشد .الزم به ذكر است مدیران گـروه می بایست به گونـــــه ای برنامه ریزی نمایند تا حتی االمكان دانشجویان در
نیمسال دوم یا ترم تابستان واحد كارآموزی خود را بگذرانند.
تبصره :4دانشجویان كارآموز در تابستان موظفند از تعطیالت تابستانی واحد صنعتی مطلع باشند و ساعت حضور و غیاب خود را بر
اساس آن تنظیم و در صورتیكه تعطیالت اختاللی در انجام كارآموزی ایجاد كند ،با ارائه نامهای از واحد صنعتی ،اقدام به خذف یا
تغییر محل كارآموزی نمایند.
 -3-5دانشجو موظف است ،حداكثر یک هفته پس از صدور معرفی نامه به واحد صنعتی مراجعه و مراحل تثبیت كار آموزی خود را به انجام برساند و
مسئولیت عدم مراجعه به موقع و پذیرفته نشدن توسط واحد صنعتی به عهده دانشجو میباشد.
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جدول زمانبندي

نیمسال
اول
دوم

آخرین مهلت اخذ
معرفینامه
 15روز بعد از حذف
و ضافه

تابستان

مهلت عودت فرم شماره  2به
دفتر ارتباط با صنعت و فرم
شماره  10به استاد درس

الف
موعد زمانی تحویل مدارک

آخرین مهلت درج نمره توسط
استاد و ارجاع به مدیر محترم گروه

پایان آبانماه

پایان بهمن

 20اسفند

پایان اسفندماه

پایان تیر

پایان مرداد

پابان تیرماه

پایان شهریورماه

پایان مهرماه

مهلت تمدید زمان اتمام كاراموزي (در صورت نداشتن مشکل و محدودیت آموزشی)
اول

پایان خرداد سال بعد

دوم

پایان مهرماه سال بعد

 : -3-7نمره درس كارآموزی در نیمسال یا دوره تابستانی كه درس را اخذ نموده ،ثبت میگردد.

تبصره :1در شرایطی كه گزارش كار هر یک از دروس مذكور كه به هر دلیل تا مهلت مقرر در ستون (الف) تحویل استاد نشود و لذا
استاد نتواند نمره آن را با توجه به زمانبندی مندرج در ستون (الف) ثبت نماید ،درس مذكور ناتمام تلقی میگردد .به تعبیری ،واحد
كارآموزی میتواند با توجه به شرایط دانشجو ،قابل تمدید به دو ترم متوالی و یا یک ترم و یک تابستان انجام شود .در این صورت
چنانچه دانشجو از نظر سقف سنوات تحصیلی مشكلی نداشته باشد مجاز به استفاده از این ارفاق زمانی میباشد.
تبصره :2در صورتی مهلت تمدید دوره برای دانشجو فراهم خواهد بود ،كه دانشجو در موعد مقرر نسبت به اخذ معرفی نامه و
همچنین عودت فرم شماره  2و  10به دفتر ارتباط با صنعت و استاد كارآموزی اقدام نموده باشد در غیر این صورت نمره صفر برای
دانشجو منظور خواهد شد و دانشجو مجدداً واحد كارآموزی را اخذ خواهد نمود.
 :3-8سقف سنوات تحصیلی برای دانشجویان مشمول نظام وظیفه در مقاطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته سه سال ( 6نیمسال ) و در مقطع كارشناسی
پیوسته شش سال ( 12نیمسال ) است و سنوات برای دانشجویان دختر یا پسری كه دارای كارت پایان خدمت یا معافیت نظام وظیفه هستند و یا مشكلی از
نظر سربازی ندارند برای مقطع كاردانی و كارشناسی ناپیوسته با اجرای ماده  28آیین نامه  3/5سال و كارشناسی پیوسته حداكثر  7سال میباشد.

تبصره : 1مرخصی تحصیلی و یا حذف ترم در طول تحصیل باعث افزایش سنوات تحصیل نخواهد شد و جزء سنوات فوق محسوب
میگردد.
تبصره : 2چنانچه دانشجویان پسر موفق به ارائه هر یک از دروس فوق در مهلت مقرر در ستون (الف) نشوند و هیچ درس دیگری باقی
مانده نداشته باشند كه در نیمسال ارفاقی بند (ب) انتخاب نمایند ،الزم است در صورتی كه دارای كارت پایان خدمت یا معافیت نظام
وظیفه نیستند و از نظر سنوات مشكلی ندارند از استاد مربوط به هر یک از دروس ذكر شده ،نامهای مبنی بر اینكه در حال گذراندن
درس میباشند تحویل اداره ثبت نام موسسه نمایند تا غایب محسوب نشوند.
تبصره : 3دانشجویانی كه مجوز كمیسیون برای افزایش سنوات دریافت مینمایند فقط تا مهلت تعیین شده میتوانند با توجه به
جدول پیوست نسبت به اتمام هر یک از دروس مذكور اقدام نمایند.
تبصره : 4در شرایطی كه گزارش كار هر یک از دروس مذكور كه به هر دلیل تا مهلت مقرر در ستون (الف) تحویل استاد نشود و لذا
استاد نتواند نمره آن را با توجه به زمانبندی مندرج در ستون (الف) ثبت نماید و تا مهلت زمانی مندرج در ستون (ب) گزارش
تحویل و نمره ثبت شود ،نمره ثبت شده فقط در معدل كل دوره موثر خواهد بود ،ولی چنانچه تا مهلت مقرر در ستون(الف) نمره ثبت
توزیع نسخ  :مدیریت کارآموزی و اشتغال
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شود نمره اخذ شده هم در معدل ترمی و هم در معدل كل موثر خواهد بود .لذا با عنایت به اینكه اغلب دانشجویان از این دروس
نمرات نسبتا خوبی كسب میكنند توصیه میشود دروس فوق را تا تاریخهای تعیین شده در ستون (الف) به اتمام برسانند كه در غیر
این صورت معدل ترمی دانشجویان بر مبنای سایر دروس انتخابی همان نیمسال محاسبه خواهد شد.
 :9-3چنانچه هر یک از دروس فوق بعنوان آخرین درس انتخابی باشد و نمره آن بعد از ترم انتخابی اعالم شود تاریخ تحویل گزارش كار
كه توسط استاد در سیستم ثبت شده است بعنوان تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو محسوب میگردد.
 :10-3در خصوص ساعات واحدهای كارآموزی رشتههای فعال موسسه به شرح ذیل عمل خواهد شد؛
مقطع  /رشته

كاردانی
كارشناسی ناپيوسته
كارشناسی پيوسته

تعداد واحد

ساعت كارآموزي

مدیریت صنعتی

2

240

تربیت بدنی

2

240

عمران

1

120

حسابداری

2

240

كامپیوتر

2

240

عمران (كارآموزی )1

1

300

عمران (كارآموزی )2

1

300

مدیریت صنعتی

2

240

حسابداری

3

360

كامپیوتر

3

360

مهندسی صنایع

1

240

عمران

1

300

كامپیوتر

1

120

مشاوره (كارورزی )1

2

128

مشاوره (كارورزی )2

2

128

مهندسی برق

2

300

مدیریت كسب و كار

2

240

مهندسی پزشكی

3

360

ماده :4ضوابط مربوط به استاد كارآموزي:
-1-4

ج

توزیع نسخ  :مدیریت کارآموزی و اشتغال

شماره صفحه 5 :از 9

R-7100-01

اولویت انتصاب استاد كارآموزی ،به ترتیب با اعضای هیئت علمی تمام وقت ،نیمه وقت و اساتید حق التدریس گروه آموزشی
مربوطه می باشد .الزم به توضیح است ،اساتید و خبرگان دارای تخصص در زمینه كارآموزی میتوانند با تایید دفتر ارتباط با
صنعت در اولویت باالتری قرار گیرند .از این رو ،با توجه به لزوم ارتباط كارآموز با حوزههای كاربردی ،الزم است استادان
كارآموزی در گروهها ثابت نباشند و از ظرفیت همه اساتید طی سالهای مختلف استفاده شود كه این مهم با هماهنگی و
تایید نهایی دفتر ارتباط با صنعت میسر خواهد بود.

شمارهR-7120-01 :
آییننامه کارآموزی

ویرایش4:
تاریخ1397/11/1 :

تبصره :1ظرفیت اساتید كارآموزی با توجه به پیشنهاد گروه و هماهنگی با دفتر ارتباط با صنعت مشخص خواهد شد؛ اما
می بایست سوابق و مرتبه اساتید در حداكثر تعداد دانشجویان كارآموز تحت نظر استاد و نیز در اولویتبندی انتخاب
اساتید كارآموزی لحاظ گردد.
-2-4

در پایان دوره ،استاد كارآموزی بر مبنای بازدید به عمل آمده ،بررسیها ،مطالعه گزارش كتبی كارآموز ،كیفیت فعالیتها و
نحوه نگارش و درج مطالب در گزارش كارآموزی ،نمره نهایی را جهت تایید ابتدا به مدیر محترم گروه و سپس به دفتر
ارتباط با صنعت ارسال میكند.

-3-4

هر استاد كارآموزی می بایست حداقل یک نوبت از محل كارآموزی دانشجوی خود بازدید و بر اساس فرم مربوطه نسبت به
ارزیابی و تكمیل موارد مورد نظر اقدام نماید.

ماده :5مقررات انضباطی كارآموزي
-1-5

كارآموز ملزم به رعایت دقیق كلیه قوانین ،مقررات و ضوابط محیط كار و همچنین استفاده از وسایل ایمنی و بهداشتی واحد
صنعتی  /شركت مربوطه می باشد .در صورت عدم وجود شرایط ایمن در محل ،كارآموز موظف است مراتب را در اسرع وقت
به استاد كارآموزی و یا دفتر ارتباط با صنعت اعالم نماید.

-2-5

كارآموز در چارچوب برنامه تنظیمی موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام سایر موارد طبق مقررات و دستورالعمل
های واحد صنعتی مربوطه می باشد.

-3-5

كارآموز موظف است مسائل و مشكالت اداری خود را منحصراً از طریق سرپرست مستقیم خود در واحد صنعتی حل و فصل
نماید.

تبصره :1در صورتی كه كارآموز نظری نسبت به تغییر و یا اصالح خط تولید و یا هر سیستم دیگر كارخانه یا واحد صنعتی داشته
باشد ،باید مورد پیشنهادی خود را كتب ًا به سرپرست خود در صنعت جهت بررسی ارائه داده و از هر نوع اقدام مستقیم در خط تولید یا
سیستم جداً خودداری نماید.
تبصره :2حفظ اطالعات محرمانه در زمینه تولید و یا تكنولوژی و سایر امور واحد صنعتی الزامی بوده و كارآموز نباید اطالعات مربوط
به آن ها را در اختیار شخص ،شركت و یا واحد صنعتی دیگری قرار دهد ،مگر با اجازه كتبی مدیرعامل و یا باالترین مقام اجرایی واحد
مربوطه.
-4-5

سرپرست كارآموزي بایستی برحسب مورد تخلف یا تعلل كارآموز ،برای مرتبه اول به صورت شفاهی تذكر داده و در
صورت تكرار به صورت كتبی اخطار نموده و یک نسخه از آن را به دفتر ارتباط با صنعت موسسه ارسال نماید .در پایان
دوره ،استاد كارآموزی بر مبنای بازدیدها ،بررسیها ،مطالعه گزارشهای دانشجو ،نحوه انجام كار و فعالیت های كار آموز،
نمره نهایی را به آموزش موسسه ارسال خواهد كرد .استاد كار آموزی می بایست از محل كار آموزی دانشجو حداقل یک بار
در طول دوره بازدید به عمل آورد.

-5-5

دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی در صورت مشاهده و یا اطالع از تخلفهای متعدد و بنا به تقاضای سرپرست
كارآموزی مبنی بر رسیدگی به وضعیت كارآموز متخلف ،خواستار تشكیل جلسهای با حضور استاد درس كارآموزی و
سرپرست كارآموز مربوطه به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه ادامه كار كارآموز گردیده و در این جلسه كه با
حضور نمایندهای از معاونت آموزشی دانشگاه تشكیل میشود بسته به موارد تخلف و اشكاالت پیش آمده در حین كار ،از
اخطار كتبی و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزی برای دانشجو میتوان تصمیم اتخاذ نمود .تصمیمات این
جلسه با اكثریت آراء الزماالجرا خواهد بود.
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-6-5

كارآموز در چارچوب برنامه تنظیمی ،موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام سایر موارد مطابق مقررات و
دستورالعملهای واحد صنعتی مربوطه میباشد .دانشجو میتواند با هماهنگی سرپرست كارآموزی ،حداكثر تا  2روز در طول
دوره از مرخصی بهرهمند شود.

-7-5

كارآموز موظف است مسائل و مشكالت اداری محل كارآموزی خود را منحصراً از طریق سرپرست مستقیم خود در واحد
صنعتی حل و فصل نماید.

ماده :6نظام تشویقی
 -1-6هر گونه نوآوری و ابتكار در زمینه تغییر و یا اصالح خط تولید ،روشهای اجرایی ،تحقیقاتی ،اكتشافی ،استخراجی ،طراحی و...
كه منجر به بهود كیفیت و افزایش كمیت محصول و كاهش هزینهها میگردد ،به گرمی استقبال شده و در ارزیابی كارآموزی نیز تأثیر
قابل مالحظهای خواهد داشت.
 -2-6چنانچه كارآموز طرح ،اختراع ،ابداع و نوآوری مهمی در مدت كارآموزی خود ارائه دهد كه ارزش علمی و تخصصی آن به
تشخیص سازمان پژوهشی های علمی و صنعتی ایران و دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه مربوطه رسیده باشد ،دفتر ارتباط با صنعت
ذیربط بر اساس پیشنهاد استاد درس كارآموزی میتواند از گروه آموزشی دانشگاه مربوطه تقاضا نماید كه این طرح را به عنوان یكی از
پروژههای علمی دانشجو (در صورت تطابق و امكان) از وی بپذیرد.
 -3-6عالوه بر تشویقهای فوق ،دفتر ارتباط با صنعت میتواند بسته به امكانات و ضوابط واحد صنعتی و یا وزارتخانه مربوطه هر نوع
امتیاز و تشویقهای دیگری كه موجب ترغیب روحیه ابتكار و خالقیت در كارآموز باشد در نظر بگیرد.

ماده :7مراحل هدایت (كارآموز) و اخذ گزارشات كارآموزي
از آنجایی كه اهداف كارآموزی آشنایی با محیط كار رشته علمی كارآموز و شیوه ارتباط آن با سایر رشتهها ،آشنایی با مشكالت و مسائل
كاربردی رشتهی كارآموز در واحدهای صنعتی ،كسب تجربه كاری ،آزمودن آموختهها در عمل و به كارگیری تكنیکها است ،میتوان برنامه
كارآموزی را در سه مرحله به اجرا گذاشت.
 -7-1مرحله اول -آشنایی كلی با مکان كارآموزي:
 -1تاریخچه سازمان
 -2نمودار سازمانی و تشكیالت
 -3نوع محصوالت تولیدی یا خدمات
 -4شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدماتی


حداقل یک ششم زمان كارآموزي باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

ج
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 -7-2مرحله دوم -پرداختن به یک موضوع اساسی ،حل یک چالش و یا مشکل

شمارهR-7120-01 :
آییننامه کارآموزی

ویرایش4:
تاریخ1397/11/1 :

مقصود ،انجام یک ماموریت كاری است كه در این مرحله دانشجو با نظارت استاد كارآموزی و همچنین سرپرست كارآموزی نسبت به تعیین یک
موضوع كاری مشخص در قالب یک پروژه فنی ،كار تحقیقاتی و یا یک ماموریت كاری كه مرتبط با مشكالت موجود و نوع فعالیت در آن واحد
میباشد و یا در راستای بهبود و توسعه فرایند میباشد ،پرداخته و گزارشی در این زمینه ارائه دهد.
این بخش از كار صرفاً به منظور ایجاد اعتماد به نفس و تقویت توانمدی كارآموز در حل مسئله و نیز متمایز شدن گزارشهای دانشجویانی است
كه در یک مكان در حال گذراندن كارآموزی هستند لحاظ می شود و هدف از آن ،فقط شیوه برخورد كارآموز با مسئله است و حصول نتیجه
كامل مورد نظر نیست .بدیهی است پس از دوره كارآموزی ،آن موضوع میتواند در قالب یک قرارداد جداگانه توسط استاد كارآموزی و با
همكاری دانشجو ،به انجام برسد.
حداقل دو ششم زمان كارآموزي باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد.

 -7-3مرحله سوم -آزمون آموختهها و نتایج:
آزمون آموختهها پیاده كردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع كارآموزی در واحد صنعتی ،با تصویب استاد كارآموزی و
سرپرست كارآموز در واحد صنعتی میباشد.


حداقل سه ششم زمان كارآموزي باید به بررسی و تحليل موضوع كارآموزي اختصاص یابد.

در كارآموزی ( )1دانشجو بیشتر به محیط كار رشته عملی خود میپردازد و آموختههای خود را در عمل میآزماید ولی در كارآموزی ( )2با
توجه به گذراندن كارآموزی ( )1و نیز در آستانه فارغالتحصیل بودن ،دانشجوی كارآموز به تحلیل و بررسی عمیقتری در مورد مكان و موضوع
كارآموزی میپردازد و پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت ارائه میدهد.
-4-7

بعد از دریافت فرم معرفینامه دانشجو باید (حداكثر تا  10روز) به مكان كارآموزی مراجعه و محل فعالیت و سرپرست
كارآموزی خود را مشخص نماید و سپس زمان شروع كارآموزی خود را به تصویب واحد صنعتی برساند.

-5-7

بعد از تعیین محل و زمان شروع كارآموزی ،دانشجو بایستی فرم خالصه اطالعات كارآموزی را تكمیل و به استاد كارآموزی
ارائه دهد.

-6-7

از زمان شروع كارآموزی دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد كارآموزی خود در ارتباط باشد در غیر این صورت با
نظر استاد كارآموزی ،كارآموزی مورد قبول نخواهد بود.

-7-7

با توجه به برنامه كارآموزی ،در پایان هر مرحله دانشجو بایستی فرم گزارش پیشرفت كارآموزی را به امضاء سرپرست
كارآموزی خود برساند و مشكالت و میزان پیشرفت خود را به استاد كارآموزی منعكس نماید.

-8-7

بعد از پایان دوره كارآموزی ،دانشجو بایستی گزارش دقیق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه دهد.

-9-7

دانشجو موظف است فرم های پایان دوره كارآموزی خود را كه قبال دریافت كرده است ،به تصویب سرپرست كارآموزی و
ممهور به مهر كارخانه  /واحد صنعتی /شركت كرده و نمره آنرا دریافت نماید (نمره این فرم  4نمره از بیست نمره محاسبه
می گردد) و سپس آن را همراه با دو نسخه گزارش پایان كارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت موسسه جهت تایید تحویل
نماید.

 -10-7نمره كارآموزی  16از  20مربوط به استاد كارآموزی و  4نمره مربوط به سرپرست كارآموزی می باشد.
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شمارهR-7120-01 :
آییننامه کارآموزی

ویرایش4:
تاریخ1397/11/1 :

 -11-7مجموع ساعت كارآموزی مطابق سرفصل درسی هر رشته مشخص میگردد و در صورت موجود نبودن ساعات كارآموزی در
سرفصل برای دو واحد كارآموزی حداقل  120و حداكثر  240ساعت با نظر گروه تعیین گردد.
تذكر :برای كسب اطالع از میزان دقیق ساعات واحد كارآموزی در هر رشته ،دانشجو می بایست كارشناس آموزش رشته خود مراجعه
نماید.
 -12-7دانشجو حداكثر سه هفته بعد از شروع ترم عادی و یک هفته بعد از شروع ترم تابستان بایستی كارآموزی خود را آغاز نماید.
 -13-7دانشجو بایستی طوری برنامهریزی نماید كه كارآموزی و گزارش آن حداكثر تا پایان ترم جاری خاتمه یابد و در صورت عدم
خاتمه كارآموزی مطابق آیین نامه كارآموزی ،به عنوان درس ناتمام تلقی گردیده و میبایست برابر دستورالعملهای مربوطه
عمل گردد.
تبصره :1در صورتی كه دانشجو در نیمسال آخر قرار داشته باشد میبایست گزارشات كارآموزی خود را جهت كسب نمره قطعی
حداكثر تا پایان ترم جاری به استاد راهنما و گروه آموزشی ارائه دهد و در صورت عدم ارائه ،طبق مفاد مربوط به درس ناتمام
آییننامه كارآموزی موسسه با آن رفتار خواهد شد؛ بر این اساس در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ،كارآموزی ،كارورزی ،عملیات
صحرایی و تمرین دبیری ،در صورتی كه به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط تكمیل آنها در طول مدت تعیین شده میسر
نباشد ،آن درس یا دروس ناتمام تلقی می گردد.
تبصره :2نمره دروس ن اتمام ماخوذه در نیمسال اول باید حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پایان دوره تابستان همان سال تحصیلی
قطعی شود.
تبصره : 3نمره دروس ناتمام ماخوذه در نیمسال دوم یا دوره تابستان باید حداكثر تا قبل از شروع امتحانات پایان
تبصره :4نیمسال اول سال تحصیلی بعدی قطعی شود .در غیر این صورت دروس ناتمام حذف شده و دانشجو باید با نظر گروه
آموزشی در اولی فرصت ممكن نسبت به انتخاب و گذراندن دروس مورد نظر اقدام نماید.
تبصره : 5نمره قطعی شده درس نا تمام در نیمسال ماخوذه ،ثبت شده و تاثیری در محاسبه میانگین نیمسالی نداشته و فقط در
محاسبه میانگین كل منظور می شود.
تبصره :6در مورد استثناء طبق قوانین آموزشی برابر دستورالعمل خاص رشته مربوطه عمل شود.
 -14-7ارائه یک نسخه از گزارش كار كارآموزی به استاد راهنما الزامی است ،در غیر اینصورت فارغ التحصیلی دانشجو با مشكل
مواجه خواهد شد.
تذكر :حتی االمكان گزارش كارآموزی یک رو بوده و یک كپی از آن به واحد صنعتی ارائه شود.

ماده :8نحوه ارائه گزارش كارآموزي
كارآموزان بایستی قالب تنظيم گزارش كارآموزي را از سایت موسسه دریافت و مطابق با تنظيمات پيشبينی شده در همان
ال در قالب مذكور شرح داده
قالب در قالب  4فصل تکميل و تدوین نمایند .تمامی اطالعات و ملزومات مورد نياز هر فصل ،مفص ً
شده است.
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