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 1393 ارديبهشت

  مقدمه
 

-هباشد بمسائل اجرايي ميهاي صنعتي كشور، و محيط ،مباحث دانشگاهي ليمهاي عبردآشنايي دانشجويان با كار ،هدف ازكارآموزي

 ند.باشا رفع آنها كوش در كمبودها ونواقص احتمالي را درك و،داده تطبيق هاي خود را با عملوختهآمتا طوريكه به آنها فرصت داده شود 

هاي كارآموزي عالوه برآشنايي دوره برگزاري مطلوبصنعتي كشور شوند.  هايآماده حضور در محيط نيزضمنا به لحاظ اجتماعي 

هاي دانشجويان درجه اعتبار وتوانمندي ،هاي علميمعرفي قابليت اند درتومي ،يكار هايمشكالت ونيازهاي محيط ،كارآموز با شرايط

 كارآموزي در عملكرد بهبودراستاي  گذاري درسرمايه ،خدماتي دركشور علت تنوع مراكز صنعتي وهب باشد.اي داشتهنقش تعيين كننده

 يهاي توليدبخش مناسب و سازنده بابرقراري ارتباط  اند بهتومي... (  ،نظارت ،برنامه ريزي دقيق ،گذاري)سياستآن هاي مختلف زمينه

منجر هاي پژوهشي همكاري افزايش قراردادها وو  ،هاي كاريجذب بيشتر فارغ التحصيالن درمحيطبع آن به تو به  همنجر شد وخدماتي

كارآموزي مي باشند  آموزشي كه داراي دوره هايرشتهساير  هاي مهندسي ورشته ساماندهي امركارآموزي در منظورنامه بهاين آئين. شود

 است. رديدهتدوين گ

 

 تعاريف كلي
 

 ساعات كاريهايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند اي است كه طي آن دانشجويان رشتهدوره كارآموزي :كارآموزي -1

 ين دوره عبارتند از:اهداف ا .گذرانندميمورد تائيد ساير مراكز يا و ،خدماتي ،صنعتي مراكز مشخصي را در

 وفني علمي هاياستفاده ازآموختهالف( 

 ي مربوطهدر رشته ( افزايش توان علمي و اجراييب

 .در رفع نيازهاي جامعه متقابل تئوري و عمل يبا تاثيرگذارپ( آشنايي 

شجويي است كه دوره دان ،شودمي خواندهنامه به اختصار كارآموز كه در اين آئينكارآموز دانشجوي  :دانشجوي كارآموز -2

 گذراند.خدماتي مي در يك واحد صنعتي يا كارآموزي خود را

دانشكده مدير ارتباط با صنعت هماهنگي بين دانشگاه و  يتاعضا هيئت علمي دانشكده كه مسئوليكي از مسئول كارآموزي:  -3

 را به عهده دارد. نظارت بر حسن انجام امورو مربوطه 

 ل كارآموزي مدير ارتباط با صنعت دانشكده باشد.شود كه مسئوتوصيه مي تبصره:

به ) مربوطه دانشكدهاز دانشگاه صنعتي شريف  هيئت علميعضو كارآموزي خود را زير نظر يك  هردانشجو :استاد كارآموزي -4

سال ار و كارآموزراهنمايي  يتكه مسئول دهدميانجام تحت عنوان استاد كارآموزي  (ذيربط دانشكدهمسئول كارآموزي معرفي 

 را به عهده دارد.ه دانشگانمره به 

دانشجو يك استاد  20صورت  براي حداكثر هر هاي مختلف در دانشكده، براي هر گرايش يك استاد و در غيرايندر صورت وجود گرايش :1تبصره 

 شود.كارآموزي )براي هر دوره( در نظر گرفته مي

 باشد.نامه اجرائي مربوطه ميآئين التدريس به ازا هر دانشجو مطابقواحد حق :2تبصره 

سسه دولتي و غيردولتي، مركز فني، توليدي، خدماتي، ستادي، پژوهشي، ؤمنظور از محل كارآموزي هر نوع م محل كارآموزي: -5

 است .گرديدهعنوان مكان كارآموزي دانشجو تعيين باشد كه بهاي، اكتشافي، استخراجي، اقتصادي، وغيره ميطراحي ومشاوره

 محل كارآموزي ي خود را زير نظر مستقيم و مستمر يك مسئول تعيين شده از سويكارآموز هر دانشجو :يكارآموزرپرست س -6

 شود.ي اطالق ميكارآموزگذارند كه به آن فرد سرپرست مي
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قبيل  وله ازامور مح فناوري دانشگاه تشكيل شده و معاونت پژوهش و دفتري است كه تحت نظر :دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت -7

معرفي ، مطابق با تقويم آموزشي دانشگاه ريزي و هماهنگي زمانيافزاري كارآموزي دانشگاه، برنامهروزرساني سامانه نرمتهيه و به

، هماهنگي براي يكارآموزروند هماهنگي جهت نظارت بر  هاي كارآموزي،محلمعرفي دانشجويان به  ،كارآموزي هايمحل

 .دهدانجام مي رانظائر آن  وهشي، پژو –بازديدهاي علمي 

مسئول كارآموزي و مدير ارتباط با صنعت دانشكده امور مربوط به  دفتري است كه تحت نظر :كدهدانشكارآموزي دفتر  -8

 .كندميمديريت كارآموزي را 

 

 نحوه تعيين محل كارآموزي 
 

 :گرددهاي مورد تائيد اضافه ميوزي به فهرست محلموافقت مسئول كارآم پس ازو  شدهزير پيشنهاد ق طربه  هاي كارآموزيمحل

 دانشكدهتادان اس -1

 يان دانشكدهدانشجو -2

 دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت -3

 نمايند:به معرفي محل كارآموزي توانند از طريق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام موارد زير مي تبصره:

 دانشگاه التحصيالنانجمن فارغ 

 گاهمركز كارآفريني دانش 

 جهاد دانشگاهي دانشگاه 

 ها، ...سسات، سازمانمؤها، شركت 

 

 كارآموزيضوابط و مقررات 
 

واحدي  2هاي علوم پايه، اختياري و و براي دانشكده يواحد 2اجباري و  ،هاي مهندسيبراي دانشكده كارآموزي درس -1

 است.

 است.كاري ساعت  240حداقل كارآموزي كار موظف  مجموع ساعت -2

باشند كه داراي يك دوره كارآموزي ميهائي دانشكدهدر  ،كارآموزياحدهاي گذرانده شده براي اخذ واحد حد نصاب و -3

و  1كارآموزيبراي  درسي واحد  60د حداقل نباشميكارآموزي كه داراي دو دوره هائي و براي دانشكدهواحد درسي  90

  .باشدمي 2كارآموزيبراي  درسي واحد 90

 گذرانده باشند.  رانياز )با توجه به نظر هر دانشكده( حداقل دروس تخصصي مورد بايست ميدانشجويان  تبصره:

 .اخذ نمايند درسي واحد 14كارآموزي  همراه با درستوانند دانشجويان مي -4

 .استاخذ  قابلواحد عملي  2نظري و يا واحد  3 ثركحدا (همراه با كارآموزي)در ترم تابستان  -5

خود كارآموزي مراجعه و مراحل تثبيت  محل كارآموزينامه به پس از صدور معرفييك هفته دانشجو موظف است حداكثر  -6

 باشد.به عهده دانشجو مي محل كارآموزيموقع و پذيرفته نشدن توسط مسئوليت عدم مراجعه به .را به انجام رساند

 باشند و ساعت حضور و غياب خود را مطلع محل كارآموزيدر تابستان موظفند از تعطيالت تابستاني  كارآموزدانشجويان  -7

محل اي از كند، با ارائه نامهميايجاد  كارآموزياللي در انجام تكه تعطيالت اخو در صورتي دنماين براساس آن تنظيم

 نمايند. كارآموزيذف يا تغيير محل حاقدام به  ،كارآموزي

 .باشد( امكان پذير نميتادانهاي پژوهشي اسگاه)مانند آزمايش پژوهشي /هاي صرفاً آموزشيانجام كارآموزي در محيط -8

 هاي دانشگاهي باشد.محل فيزيكي كارآموزي بايد خارج از محيط -9
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 انجام كارآموزي در خارج از كشور، بر حسب نظر دانشكده و با رعايت مقررات خاص مربوطه بالمانع است. -10

در دفتر كارآموزي و  بررسي آن متفاوت نحوه وبر اجرا،  نظارت وطه، روند هاي مربمقررات اخذ واحد كارآموزي در خارج از كشور، فرم :1تبصره

 .است موجود

 شود كه كارآموزي در داخل كشور انجام پذيرد.اكيداً توصيه مي :2تبصره

 

 كارآموزي جاماننحوه مقررات 
 

تعريف مختصري از  و ،عنوان با مراجعه به محل كارآموزي، سرپرست،كارآموز موظف است  ،كارآموزي قبل از شروع -1

ارائه نمايد استاد كارآموزي به تائيد سرپرست كارآموزي  تعيين نموده و موارد را پس ازرا وظائف خود در محل كارآموزي 

 .دوره عمل آرا بهاي الزم هماهنگيو  

 باشد.الزحمه به كارآموز نميمحل كارآموزي موظف به پرداخت حق تبصره:

 . باشدنميجاز ر موارد بسيار نادر كه كتباً به تائيد استاد و مسئول كارآموزي رسيده باشد( مانجام كارآموزي مشترك )مگر د -2

 داشتن تعريف / مسئوليت يكسان در محل كارآموزي است.  "كارآموزي مشترك"منظور از  تبصره:

مجاز دانشگاه ط با صنعت و اخذ نامه از دفتر ارتبابا استاد كارآموزي كارآموزي بدون هماهنگي و يا موضوع  حلتغيير م -3

 د.گردميكان لم يكن تلقي  دانشجوكارآموزي بروز،  درصورت و باشدنمي

بايست كارآموزي خود را آغاز دانشجو حداكثر سه هفته بعد از شروع  ترم عادي  و يك هفته بعد از شروع  ترم تابستان مي -4

 نمايد.

 :موظف است، دانشجو دانشگاه نامهازدريافت فرم معرفي پس -5

زمان شروع كارآموزي خود را به تصويب محل  وكارآموزي مراجعه  حلبه م حداكثر ظرف مدت يك هفتهالف( 

 كارآموزي برساند.

نمره را به استاد كارآموزي خود تحويل دهد. در غيراينصورت، نامه دانشگاه و تائيديه شروع كار معرفييك نسخه از ب( 

 بود.خواهد  "مردود"دانشجو 

را تكميل و به استاد  "كارآموزي تعريفخالصه "بايست فرم ن محل و زمان شروع كارآموزي، دانشجو ميتعيي بعد از -6

 كارآموزي ارائه دهد.

 .است محل كارآموزي كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در -7

ماني تهيه شده توسط دفتر ارتباط با تعريف اوليه و مطابق جدول زاساس كليه مراحل كارآموزي را بر  كارآموز موظف است -8

 گردد.مي كارآموزي وي كان لم يكن تلقيصورت صنعت انجام دهد و در غير اين

ضوابط محيط كار و همچنين استفاده از وسايل ايمني و  و ،هاكارآموز ملزم به رعايت دقيق كليه قوانين، مقررات، دستورالعمل -9

 باشند.بهداشتي محل كارآموزي مي

 ازطريق سرپرست كارآموزي حل و فصل نمايد. موظف است مسائل و مشكالت اداري خود را منحصراً كارآموز -10

حفظ اطالعات محرمانه در زمينه توليد و فناوري و ساير امور محل كارآموزي الزامي بوده و كارآموز نبايد اطالعات مربوط  -11

 محلبه آنها را دراختيار شخص، شركت، و يا واحد ديگري قراردهد، مگر با اجازه كتبي مديرعامل و يا باالترين مقام اجرايي 

 مربوطه. 

 ايد ضمن رعايت اطالعات محرمانه محل كارآموزي، شامل اطالعات فني كافي باشد.گزارش كارآموزي ب تبصره:

و  ايدورهگزارش ميان وده وكارآموزي دانشجو موظف است به طور مستمر با استاد كارآموزي خود در ارتباط بطي دوره  -12

 مورد قبول نخواهد بود.وي موزي صورت با نظر استاد كارآموزي، كارآدرغيراينپاياني خود را در اختيار وي قرار دهد. 
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-ميدرصورتي كه كارآموز ايده جديدي براي تغيير و يا اصالح خط توليد و يا هرسامانه ديگر محل كارآموزي داشته باشد  -13

موزي و آپيشنهاد را به استاد كار آن نسخه ديگرمورد پيشنهادي خود را جهت بررسي كتباً به سرپرست كارآموزي و  ستباي

 خودداري نمايد. موزي ارائه داده و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سامانه جداًآل كارهمچنين مسئو

كارآموزي سرپرست مكتوب در اختيار صورت خود را بهكارآموزي  پايانياي و دورهميانكارآموز موظف است گزارش هر -14

و احياناً عدم تطابق كار انجام شده با ) اتي اين گزارشاحتمال نواقصموزي قرار دهد. آكاراستاد و پس از تائيد وي در اختيار 

 .شودرساندهبايست از طريق سرپرست كارآموزي به اطالع استاد كارآموزي مي (تعريف اوليه

  باشد.خود ميي پاياني جداگانهاي و دورهميانگزارش به ارسال نيز هر كارآموز موظف  "كارآموزي مشترك"در مورد  تبصره:

به تصويب  (از روي سايت دريافت كرده است كه قبالً)هاي پايان دوره كارآموزي خود را وظف است فرمم كارآموز -15

 يكآن را همراه با از تائيد استاد كارآموزي و پس  نمايدكارآموزي  محلو ممهور به مهر رسانيده سرپرست كارآموزي 

به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه كارآموزي سط استاد تائيد شده توكارآموزي  يگزارش پاياناز چاپي و الكترونيكي نسخه 

 تحويل نمايد. (جهت تاييد)

ارائه گواهي انجام پايان مهلت  قبل ازتا يك هفته  كارآموزي حداكثردوره ريزي نمايد كه بايست طوري برنامهمي كارآموز -16

 خاتمه يابد.كار و گزارش به مسئول كارآموزي دانشكده 

 

 نظام تشويق كارآموز
 

هرگونه نوآوري و ابتكار در زمينه فناوري، تغيير و يا اصالح خط توليد، روشهاي اجرايي، تحقيقاتي، اكتشافي، استخراجي،  از -1

گرمي استقبال شده و در ارزيابي گردد بهها كه منجربه بهبود كيفيت افزايش كميت محصول وكاهش هزينه غيره طراحي و

 داشت.اي خواهد كارآموز تاثير قابل مالحظه

چنانچه كارآموز طرح، اختراع، ابداع، ونوآوري مهمي درمدت كارآموزي خود ارائه دهد كه ارزش علمي و تخصصي آن  -2

هاي علمي وصنعتي ايران و دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه رسيده باشد، دفترارتباط با صنعت به تشخيص سازمان پژوهش

هاي علمي پروژه ي ازدر ارتباط با يكنشكده مربوطه تقاضا نمايد كه اين طرح تواند از دابراساس پيشنهاد استاد كارآموزي مي

 د.فته شووي پذير دانشجو از

 كارآموزي و يا وزارتخانه مربوطه، هرنوع امتياز و يا تشويق حلتواند بسته به امكانات وضوابط مدفتر ارتباط با صنعت مي -3

 درنظر بگيرد.شود را ركارآموز يگري را كه موجب افزايش روحيه ابتكار و خالقيت دد

 

 كارآموزي ، و سرپرستاستاد ،ضوابط مربوط به مسئول

 

هاي كارآموزي و مسئول كارآموزي دانشكده موظف است هر ساله با هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت بر نحوه برگزاري دوره -1

 مرتبط بودن موضوعات كارآموزي با رشته دانشجويان نظارت نمايد.

 هاي كارآموزي مورد تاييد دانشكده را به دفتر ارتباط با صنعت محلزي دانشكده موظف است هر ساله جدول مسئول كارآمو -2

 دانشگاه اعالن نمايد.

تواند براي بازرسي و بررسي نحوه حضور و عملكرد كارآموزان در محل كارآموزي از دانشجويان مسئول كارآموزي مي -3

  ها استفاده نمايد.آن TA0و امكانات ستعد( )و يا دانشجويان كارشناسي ارشد مدكتري 
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نامه كارآموزي، نحوه  استفاده از طي حداقل يك جلسه كارآموزان را با آئيندوره،  ابتداي هردر بايست مياستاد كارآموزي  -4

انتشار، هاي صنعتي، قوانين حق موارد مربوط به رعايت اخالق مهندسي، موارد ايمني محيطسامانه الكترونيكي كارآموزي، 

 نحوه نگارش گزارشات مربوطه و غيره آشنا نمايد.

و  ،، نحوه انجام كاركارآموزهاي ها، مطالعه گزارشرمبناي بازديدها، بررسيبدوره، هر در پايان بايست مياستاد كارآموزي  -5

 ارسال نمايد. آموزش دانشگاه نمره نهايي را به  ،هاي كارآموزفعاليت

-صورت شفاهي و درصورت تكرار بهيا تعلل كارآموز، براي مرتبه اول بهو تخلف در صورت  تواندسرپرست كارآموزي مي -6

 ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نمايد.  اخطار نموده و يك نسخه از آن را به دفتربه وي صورت كتبي 

دليل حسن به (ز آنو يا بعد ا)است هرگونه پاداش كه به كارآموز در مدت زمان كارآموزي  الزمسرپرست كارآموزي  -7

هاي اجرايي، تحقيقاتي، اكتشافي، استخراجي، لكرد، نوآوري و ابتكار در زمينه فناوري، تغيير و يا اصالح خط توليد، روشعم

را كتباً به اطالع استاد و مسئول كارآموزي  (و يا خواهد گرفت)طراحي و غيره، از طرف محل كارآموزي به وي تعلق گرفته 

 برساند.

اي عمومي براي ارائه ، در انتهاي هر دوره جلسهخود تواند براي ارتقاي سطح دانش عملي دانشجويانارآموزي ميك استاد -8

 گزارش شفاهي كارآموزان برگزار نمايد. 

 

 كارآموزي اجراي مراحل
 

 ،آشنايي با مشكالت ،هاير رشتهشيوه ارتباط آن با سا، رشته علمي كارآموز كه هدف واحد كارآموزي آشنايي با محيط كار ويازآنجاي     

توان برنامه كارآموزي را مي ،ها استفناوريكارگيري هو ب ،ها درعملآزمودن آموخته ،كسب تجربه كاري ،و مسائل علمي رشته كارآموز

 :اجرا گذاشتدرسه مرحله به 
 

 آشنايي كلي با مكان كارآموزي  :مرحله اول
 

 تاريخچه سازمان / شركت / واحد صنعتي -1

 يشكيالتت نمودار سازماني و -2

 هاي آتي()امور جاري و برنامهيا خدماتي  ينوع محصوالت توليد -3

 شرح مختصري ازفرآيند توليد يا خدمات  -4

 .يك ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد كثرحدا        

 

 هاي مرتبط با رشته علمي كارآموزارزيابي بخش :مرحله دوم
 

 ي كارآموز ارتباط دارندرود و با رشتهكارميكارآموزي به محلهايي كه در فناوريبررسي  -1

 كارآموزي محلكارآموز در تعيين شده براي شرح وظايف بررسي  -2

 .دنگردسايرمواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص مي -3

 .زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد فوق اختصاص يابد مششيك  كثرحدا       

 

 نتايجارائه  و ،آزمونفني، بررسي و تحليل  :حله سوممر
 

با تصويب سرپرست  ،كارآموزي محل زمينه عنوان و موضوع كارآموزي در در كارآموزدانش تخصصي  سازيپياده ها وآزمون آموخته     

  .استاد كارآموزيو 
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 ختصاص يايد.تحليل موضوع كارآموزي ا زمان كارآموزي بايد به بررسي و از چهار ششم ودحد

 

 گزارش كارآموزي تهيهنحوه 
 

را در سايت  "كارآموزي كوتاهگزارش "و  "كارآموزيكامل گزارش "نمونه  هايدفتر ارتباط با صنعت موظف است فايل

 نمايند. اصالحمربوط به خود را  هايتواند بر حسب نياز فايلكارآموزي دانشگاه قرار دهد. هر دانشكده مي

 :استزي شامل موارد زير كارآموكامل گزارش 

استاد  ،يئشماره دانشجو ،نام دانشجو ،دانشگاه وارهشامل: نشان ) جلد گزارش كارآموزي(ذكر شده   مطابق نمونه ،روي جلد -1

 .موزيآكارانجام سال ، و موزيآعنوان كار ،موزيآمحل كار ،موزيآكار

  بسم ا هل الرحمن الرحيم ً    ً :صفحه اول -2

 دردانيق وديباچه  :صفحه دوم -3

 فهرست :صفحه سوم -4

 ازصفحه چهارم به بعد: -5

 آشنايي كلي با مكان كارآموزي :فصل اول

 با رشته علمي كارآموز كارآموزي محلهاي مرتبط ارزيابي بخش :فصل دوم

 نتايج ، هاآزمون آموختهگزارش فني، : فصل سوم 

 پيشنهادات فصل چهارم:

 .در صورت وجود مراجع مورد استفاده
 صفحه است. 10-20عداد صفحات اين گزارش ت: 1تبصره

كامل كارآموزي  گزارش از يكيالكترون اينسخهكارآموز موظف است )طبق جدول زماني تعيين شده توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه( : 2تبصره

كارآموزي  محل آن را به از يچاپ اينسخهه و دانشگا صنعت با ارتباط دفتردر سازي ذخيره است( جهت)كه مطابق با نمونه پيشنهادي تهيه گرديدهرا 

 تحويل نمايد.

 

 كارآموزي شامل موارد زير است: كوتاهگزارش 

شرح مختصر كارآموزي، واره دانشگاه، نام دانشجو، شماره دانشجوئي، استاد كارآموزي، محل كارآموزي، عنوان كارآموزي، نشان

 گردد. هيهاين گزارش مطابق فرم موجود در سايت ت كارآموزي.انجام و سال دستاوردها، ميزان موفقيت، 

 كارآموزي  كوتاه گزارش از يكيالكترون اينسخه (طبق جدول زماني تعيين شده توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه)كارآموز موظف است تبصره: 

 دانشگاه تحويل نمايد. صنعت با ارتباط دفتر شگاه بهي دانكارآموز تيدر سا بارگذاري جهترا است( )كه مطابق با نمونه پيشنهادي تهيه گرديده

 
 

 

 

 

 شهره كسائي

 1393 ارديبهشت

 


