
 

 أ
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 کلی تعاریف -ماده ا

 یکارآموز: 

 یا و خدماتی صنعتی، مراکز در را مشخصی دوره دانشجو آن طی که است درسی واحد یک کارآموزي، از منظور

 خود اجرائی و عملی توان باالبردن و فنی و علمی هاي آموخته از استفاده با تا گذراند می شرایط واجد مراکز سایر

 .گردد آشنا جامعه و صنعت اساسی نیازهاي رفع نحوه با مربوطه، رشته در

 کارآموزی استاد: 

کیفیت و ارزیابی نظارت ، راهنمایی مسئول که است آموزشی گروه معرفی شده توسط علمی هیئت عضو یک 

 .باشد می آموزشی گروه به نمره ارائه و کارآموزي دوره آموزشی

 کارآموزی سرپرست: 

و مستقیم نظر زیر را خود ارآموزيک دانشجو که است مربوطه کارآموزي محل سوي از شده تعیین مسئول یک 

 .گذراند می او مستمر

 کارآموزی دوره مسئول: 

عهده بر را گروه دانشجویان کارآموزي دوره اجراي حسن بر نظارت مسئولیت که مربوطه است آموزشی گروه مدیر 

 .دارد

 کارآموزی محل: 

واجد که غیره و فنی آموزشی، اي، شاورهم و طراحی تحقیقاتی، ستادي، خدماتی، تولیدي، اقتصادي، مرکز نوع هر 

 .گردد می تعیین مربوطه و دانشکده توسط مدیر گروه دانشجو کارآموزي مکان عنوان به و بوده شرایط

 

 :آموزشی مقررات -2ماده 
 شرکت، یک در بسته به گروه آموزشی درسی واحد 100الی  80گذراندن بعد از  توانند می دانشجویان .1

 را خود کارآموزي واحد کارآموزي، استاد و کارآموزي دوره مسئول تأیید مورد کارخانه ای و کارگاه مؤسسه،

 .بگذرانند

استاد کارآموزي ، با موافقت ایشان محل دانشجویان بعد از انتخاب واحد درس کارآموزي و مشخص شدن  .2

 کارآموزي خود را تعیین می نمایند.

جز پروژه کارشناسی واحد دیگري قابل اخذ نمی ه می گرددو ب واحد کارآموزي درترم تابستان ارائه:  1تبصره 

 باشد.
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انتخاب نماید  نیمسال اول یا دومکارآموزي را در به دالیلی بخواهد واحد درصورتی که دانشجو   : 2تبصره 

 برنامه ریزي گردد.هفته در  روز  در دو دانشجو باید کالسهاي آن ترم

انتخاب نماید و در تابستان در محل  نیمسال دومرآموزي را در درصورتی که دانشجو واحد کا : 3تبصره 

 غیر از پروژه ( در تابستان همان سال را ندارد.ه کارآموزي حاضر شود اجازه اخذ واحد درسی) ب

 کارآموزی محل تعیین نحوه - 3ماده 

شده انتخاب  محل کارآموزي بایستی با رعایت ضوابط و خصوصیاتی که از قبل توسط گروه آموزشی تعیین .1

شود. هر یک از گروه هاي آموزشی الزم است شرایط الزم و ویژگی هاي تخصصی مورد نظر براي محل 

 نمایند.کارآموزي دانشجویان خود را تعیین 

هاي مشخصی که از نظر هاي کارآموزي، الزم است تعداد مکانبه منظور جلوگیري از پراکندگی مکانی محل .2

تعیین  لحاظ تناسب رشته و منطبق با اهداف کارآموزي هستند مشخص شود. داراي شرایط الزم از گروه،

 د:شو میانجام زیرروش هاي  از یکی به ،دانشجو اعزام جهتمحل کارآموزي 

 را مناسب کارآموزی های محل سازمانها، و عیصنا بای هماهنگ و الزم هایی بررس بای آموزش گروههای-الف

 .ندینما یمی معرف ی مذکورواحدها به را کارآموزانو نموده مشخص ویی شناسا

 .گردد می مشخص کارآموزی هردوره محل ،گروه آموزشی موافقت با و دانشجو پیشنهاد به  -ب

 http://karamouz.irost.orgبه آدرس  از طریق سامانه ملی کارآموزی  -ج

کارآموزي و با لحاظ  اولویت تخصیص کارآموزان به محل هاي تعیین شده کارآموزي، با نظر مسئول دوره -3

 گذرانده شده، معدل دانشجو و رشته تحصیلی وي می باشد. هايکردن تعداد واحد

دانشکده ها طبق مصوبه شوراي پژوهش و فناوري، می بایست در پایان هر ترم فهرست کارآموزان  -4

و صنعت  کارآفرینی و ارتباط با جامعه گروه زي آنان بهمحل کارآمومشخصات را به همراه  معرفی شده

 .نماید دانشگاه گزارش

 ویژگی های محل کارآموزی:- 4ماده 

با توجه به حضور و فعالیت دانشجو در محل کارآموزي، بایستی شرایط مختلف و تاثیر گذار محیط، متناسب با 

سب و شرایط احراز پذیرش دانشجو با توجه به نوع خدمات، تولید و تنا موقعیت فرهنگی و اجتماعی دانشجویی باشد

در مواردي که محل کارآموزي  الزم به ذکر است .باید مد نظر قرار گیردي واحد کارآموزي با رشته تحصیلی، فعالیت ها

شرایط ذیل در  مطلوب است لذا  .توسط دانشجو پیشنهاد می گردد کلیه عواقب آن بر عهده خود دانشجو می باشد

 گردد: خصوص تائید محل کارآموزي لحاظ

  شرکت هاي دانش بنیان و شرکت هاي مستقر در مراکز رشد دانشگاهها و پارک هاي علم و اولویت انتخاب

 فناوري 

 و یا شرکت هاي خصوصی فعال لتی دو يگانهاار سازمانها، شرکت ها یا ،تخانههااز وزار یکی تابع نالمکاا حتی

 نفر پرسنل  10با تعداد بیش از 

 باشد شتهدا مطابقت نشجواد تحصیلی شتهر با موسسه یا شرکت آن فعالیت عنو. 

 ًباشد شتهدا فعالیت ئیاجرو ا تحقیقاتی ي،تولید رموا مینهدر ز ترجیحا. 
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  سال( باشد. 5محل کارآموزي باید داراي سابقه مناسب کاري در حیطه تخصصی خود)حداقل 

 باشدمدیر گروه و استاد کارآموزي  ،تایید دانشکده ردمو. 

 در اولویت می باشد. صنعت با طتباار کارآفرینی و  واحد توسط آموزيسامانه کاراعالم شده از  يها سهمیه 

 کارآموزی استاد های ویژگی- 5ماده 
 .استاد کارآموزي باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد 

 .رشته و تخصص استاد کارآموزي باید همسو با زمینه کاري کارآموزي باشد 

 حضوري، تلفنی و...( باشد. ارآموزي از طرق مختلفمتعهد به نظارت و سرکشی دقیق به کارآموز و محل ک( 



 کارآموزی گزارش و برنامه - 6ماده 
 تقدیم کارآموزي محل به را دانشکده رئیس وسطشده ت ءامضا نامه معرفی فرم ،نهایی تأیید از پسدانشجو  .1

 .نمایید می

 تثبیت مراحل و راجعهم کارآموزي محل به نامه معرفی صدور از پس هفته یک حداکثر است موظف دانشجو .2

 عهده به کارآموزي محل در وي پذیرش عدم مسئولیت صورت این غیر در .برساند انجام به را خود آموزي کار

 است. دانشجو خود

 امضاي به را کارآموزي سرپرست توسط شده امضا و تکمیل فرم باید دانشجویان کارآموزي، دوره اتمام از پس .3

 د.ننمای تکمیل کارآموزي استاد راهنمایی با نیز را کارآموزي گزارش و رسانده کارآموزي استاد

 اخذ را کارآموزي واحد که نیمسالی ابتداي در جهت دریافت راهنمایی کارآموزي استاد به منظم مراجعه .4

 .است الزامی ،نموده

 تصویر با همراه را شده ذکر برنامه مطابق دقیق گزارشی موظف است دانشجو آموزي، کار دوره پایان از بعد .5

 به و نموده اخذ آموزي کار محل از که را خود آموزي کار دوره پایان گواهی و کارآموزي شده تایید هاي فرم

 صنعتی واحد با کارآموز حساب تسویه و دوره کامل انجام به آن در و رسیده کارآموزي سرپرست تصویب

 .دهد ارائه وزيکارآم استاد به گزارش، پیوست عنوان به باشد، شده اشاره مربوطه

 از مناسب استفاده بودن، هدفمند گیري، نتیجه دستاوردها، کامل ارائه مطالب، پیوستگی موضوع، دقیق بیان .6

 می خوب کار گزارش یک هاي ویژگی نگارشی اصول رعایت و مناسب فرمت علمی، نکات بر مبتنی مطالب

 .باشند

 شده ارائه کارآموزي گزارش تهیه دستورالعمل با مطابق باید آن فرمت و کارآموزي گزارش فصول بندي طبقه .7

 .باشد دانشگاه توسط

 گزارش و نموده بازدید دوره طول در یکبار حداقل دانشجو کارآموزي محل از موظف است کارآموزي استاد .8

 از تواند می کارآموزي استاد ندارد، وجود حضوري بازدید امکان که مواردي درصرفاً  .نماید ارائه گروه به را آن

 .نماید حاصل اطمینان دوره اجراي نحوه و کیفیت از ارتباطی هاي روش سایر یا و  تلفن طریق

 مطالعه ها، بررسی بازدیدها، مبناي بر با همکاري سرپرست واحد کارآموزي کارآموزي استاد دوره، پایان در .9

 بر را نهایی نمره ارآموز،ک ي ها فعالیت و کار انجام نحوه دوره، گزارش شفاهی ارائه دانشجو، هاي گزارش

 گروه به ،استاد کارآموزي% نمره اعالمی توسط 70 % نمره اعالم شده توسط سرپرست کارآموزي و30اساس 

 . کرد دنخواه اعالم آموزشی
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 و ایمنی وسائل از استفاده همچنین و کار محیط ضوابط و مقررات قوانین، کلیه دقیق رعایت به ملزم کارآموز .10

 است موظف کارآموز محل، در ایمن شرایط وجود عدم صورت در ، باشد می مربوطه عتیصن واحد بهداشتی

 .نماید منتقل استادکارآموزي به وقت اسرع در را مراتب

 و مقررات طبق موارد سایر انجام و کار محل در مرتب حضور به موظف تنظیمی، برنامه چارچوب در کارآموز .11

  .اشدب می مربوطه صنعتی واحد هاي دستورالعمل

 واحد در خود مستقیم سرپرست طریق از منحصراً را خود اداري مشکالت و مسائل است موظف کارآموز .12

 . نماید فصل و حل صنعتی

 واحد یا کارخانه دیگر سیستم هر یا و تولید خط اصالح یا و تغییر به نسبت پیشنهادي کارآموز که صورتی در .13

 جهت آن واحددر خود سرپرست استاد کارآموزي و  به کتباً را خود پیشنهادي مورد باید باشد داشته صنعتی

 . نماید خودداري جداً سیستم یا تولید خط در مستقیم اقدام نوع ازهر و داده ارائه بررسی

 بدون نباید آموز کار و بوده الزامی صنعتی واحد امور سایر و فناوري یا تولید زمینه در محرمانه اطالعات حفظ .14

 اختیارشخص، در را آنها به مربوط اطالعات مربوطه واحد اجرائی مقام باالترین یا ملعا مدیر کتبی اجازه

 .دهد قرار دیگري صنعتی واحد یا و شرکت

 تشویقی نظام- 7ماده 

 سرپرست و استاد تایید به و شود ایجاد کارآموزي محل در دانشجو توسط که فنی ابتکار و نوآوري گونه هر .1

دانشگاه  طتوس تقدیرنامه صدور به منجر تواند می آموزي، کار دوره ارزیابی در ثیرتا بر عالوه برسد، کارآموزي

 .گردد دانشجو براي

 و علمی ارزش که دهد ارائه خود آموزي کار مدت در مهمی آوري نو و ابداع اختراع، طرح، کارآموز چنانچه .2

 کارآموزي درس استاد پیشنهاد اساس بر گروه باشد، رسیدهتایید شوراي گروه و دانشکده   به آن تخصصی

 .بپذیرد وي از کارشناسی دوره پروژه عنوان به را طرح این تواند می
 

 نامه نوشتن گزارش کارآموزی در دانشگاه شهید مدنی آذربایجانشیوه- 8ماده 

دانشجویان  هاي کارآموزي از لحاظ ظاهري تدوین شده و استفاده از آن برايسازي گزارشنامه با هدف یکساناین شیوه

باشد. براي رسیدن به این هدف، فرم قالب نهایی نوشتن گزارش کارآموزي در انتهاي همین شیوه نامه آمده اجباري می

 است. دانشجویان گرامی باید نکات زیر را حین نوشتن گزارش کار خود رعایت کنند.

 12Times لیسی از فونتو براي نوشتن مطالب انگ B-nazanin 12 براي نوشتن مطالب فارسی از فونت (1

New  Roman .استفاده شود 

 متر باشد.سانتی 5/2و  2/2 5/2و حدود باال، پایین، چپ و راست آن به ترتیب برابر  A4اندازه صفحات باید  (2

 ( باشد.singleفاصله بین خطوط باید برابر یک واحد ) (3

توانند به میشود، این کلمات  داخل متن خوداريتا جایی که امکان دارد از نوشتن کلمات انگلیسی در  (4

 صورت پاورقی در زیر همان صفحه آورده شوند.

 براي نوشتن گزارش کار از جمالت کوتاه، رسا و گویا استفاده شود. (5

شماره صفحه در قسمت پایین و وسط صفحه نوشته شود. صفحات اولیه که شامل فهرست مطالب، جداول و  (6

شوند. از صفحه مقدمه به بعد، رسی )الف، ب، پ و ...( شماره گذاريباشد باید با حروف الفباي فاها میشکل

 گذاري با عدد شروع خواهد شد.شماره

 توضیح شکل در زیر آن و براي جداول در باالي آن درج شود. (7

 ها بر اساس قواعد امالي فارسی ضروري است.درستی نوشته (8
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زشیابی که توسط سرپرست کارآموز تایید شده را گزارش نهایی به همراه فرم ارCD نسخه از  یککارآموز باید  (9

هاي جداگانه باید تهیه به استاد کارآموزي تحویل گردد. کارآموز براي خودش و سرپرست کارآموزي نسخه

 کند.

 صفحه عنوان باید به شکل زیر طراحی و نوشت شود: (10
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 معاونت پژوهش و فناوری

 گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت

 (16ده............... گروه.................... )فونت بی زر سایز دانشک

 

 نام شرکت یا سازمان مربوطه

 

 (16)فونت بی زر سایز در این قسمت نام و نام خانوادگی دانشجو تایپ شود 

 (16)فونت بی زر سایز  :کارآموزیاستاد

 (15ی زر سایز )فونت بتایپ شود کارآموزیدر این قسمت نام و نام خانوادگی استاد

 (15)فونت بی زر سایز  سرپرست کارآموز:

 (15 سایز)در این قسمت نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموز تایپ شود

 (15سال هجري شمسی )فونت بی زر سایز 
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 فهرست مطالب

 شماره صفحه عنوان

  

  فصل اول 

 1 معرفی فعالیت هاي شرکتها -1

1-1. 2 

   .2ـ1

  

  صل دوم ف

  مباحث تئوري و عملی کارهاي انجام گرفته در طول دوره -2

2-1 .  

2-2.  

  

  فصل سوم

  گزارش کارهاي انجام گرفته و مهارتهاي آموخته شده در طول دوره -3

3-1 .  

3-2.  

 فصل چهارم

پیشنهاد چنین و هم پیشنهادات در مورد برخی از فرآیندهایی که در محل کاراموزي انجام می گیرد

  فرا گیرنددانشجویان براي ورود به این شرکت  سایر مهارتهایی که بهتر است

 

  مطابق نمونه پیوست(مراجع )

ها، تصاویر، پرسشنامه ها و )در صورت نیاز(: شامل جدول ها و شکل هاي مفصل، نقشهها )پیوست

 ي به صورت دیجیتال(نتایج آن ها، فرهنگ لغات و اصطالحات یا برنامه هاي کامپیوتر
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 فهرست جداول

 شماره صفحه عنوان
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 هافهرست شکل

 شماره صفحه عنوان
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 (14)فونت بی زر سایز چکیده گزارش 

 

کلمه و دریک صفحه بدون ذکر فرمول، جدول، شکل یا مرجع و حاوي اطالعاتی در مورد تعریف  250داکثر چکیده ح

مسئله، کارهاي انجام شده، روشهاي استفاده شده، نتایج به دست آمده در پژوهش و بحث و اهمیت و کاربرد یافته ها و 

 (12پیشنهادات. )فونت بی زر سایز 
 



 

 

 فصل اول
 (14)سایز   مقدمه

شامل مطالبی از جمله نحوه و دالیل انتخاب محل کارآموزي ، ارتباط موضوع کارآموزي و سازمان مربوطه با رشته دانشجو، هدف و 

 B Nazanin)فونت صفحه تهیه شود.  2باشد. مقدمه باید حداقل در اهمیت انجام کارآموزي براي دانشجویان رشته مورد نظر می

 (12سایز 

 (14سایز معرفی محل کارآموزی )

تواند باشد: )براي هر در این قسمت دانشجو باید به طور کامل مشخصات محل کارآموزي را بیان نماید که شامل موارد زیر می

هاي متعدد که توسط خود کارآموز از شرکت یا سازمان مورد نظر گرفته شده، خواننده را در تواند با آوردن عکسقسمت دانشجو می

 (12سایز  B Nazaninو موارد ذکر شده کمک کند(.  )فونت  جهت فهم بهتر مفاهیم

 نام شرکت )سازمان( مورد نظر -

 آدرس پستی دقیق به همراه شماره تلفن -

 نام مدیر عامل به همراه مدرک دانشگاهی -

 چارت سازمانی شرکت -

 است(هاي زیادي تشکیل شده هاي مختلف محل کارآموزي )در صورتی که محل کارآموزي از بخشمعرفی بخش -

 دهدهاي خود را انجام میجا فعالیتمعرفی بخشی که کارموز در آن -

 نام سرپرست کارآموزي به همراه شماره تماس -

 هاي کاري انجام شده در آن بخشمعرفی زمینه -

 هاي مرتبط به محل کارآموزيها یا سازمانمعرفی شرکت -

 هاي در دست اجرافعالیتهاي انجام شده توسط شرکت و ها و فعالیتمعرفی محصوالت، پروژه -

 صفحه تهیه شود. 7مطالب این بخش باید حداقل در 

 مباحث تئوري و عملی کارهاي انجام گرفته در طول دورهفصل دوم : 

 گزارش کارهاي انجام گرفته و مهارتهاي آموخته شده در طول دوره: فصل سوم

 (14معرفی موضوع کارآموزی )سایز  3-1-

شود. مانند ذکر روش و مراحل گنجانده میدر طول دوره کارآموزي عات مرتبط با کارهاي انجام شده در این قسمت ، تمامی اطال

هاي گرفته شده در کند مانند آوردن عکسانجام کار با جزییات دقیق و ... و تمام آنچه را که براي گویاتر شدن گزارش کمک می

 حین انجام کار 

  گیرد می انجام کاراموزي محل در که فرآیندهایی از برخی مورد در پیشنهاداتفصل چهارم:

 (14نتیجه گیری و پیشنهادات  )سایز 

شود. الزم به ذکر است که در این قسمت کارآموز باید هاي  انجام شده توسط کارآموز گنجانده میدر این قسمت نتایج فعالیت

ها ارائه کند و همچنین کارآموز باید بهتر شدن آن چندین پیشنهاد براي شرکت یا سازمان مورد نظر جهت رفع نواقص موجود و

صورت قادر باشد که نقاط ضعف و قوت محل مربوطه را با سرپرست کارآموز مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. ارائه هر مورد باید به

آن ارائه نماید. مطالب خالصه، روشن و شفاف باشد. در صورت ذکر کردن نقاط ضعف، کارآموز باید پیشنهادي جهت برطرف نمودن 

 (12سایز  B Nazanin)فونت صفحه تهیه شود.  2این بخش باید حداقل در 



 

 

 (14مراجع )سایز  
 مراجع به ترتیب بر اساس حروف الفبا و ابتدا مراجع فارسی آورده شوند.

 منابع فارسی -الف

  / شهر؛ تنها نام انتشارات، نوبت چاپ، سالر؛ کشوکتاب ) تعداد جلد(؛ نام افراد دخیل ، عنواننام خانوادگی، نامکتاب : 

 

  آغاز و پایان فحه، ص، سال /دوره، شماره )ماه(نشریه؛ کشور/ شهر/مقاله؛ نام افراد دخیل؛ نام مجله عنوان ،نام خانوادگی، ناممقاله :  

 ، سال و ماه، گروهدانشکده ،اه) ارشد/ دکتري(؛ کشور، شهر، دانشگ /رسالهپایان نامه : عنوان: نام خانوادگی، نامپایان نامه

 تاریخ دقیق مشاهده.مقاله؛ آدرس سایت اینترنتی،  عنوان ، نام،ادگینام خانو منابع اینترنتی:

 شود.در متن تنظیم  آمدنترتیب : در فهرست منابع، باید ماخذ کلیه منابع ذکر شود و براساس نکته قابل توجه

 :مهم توصیه چند  -9

 .گردد تجربه کسب تا دهید انجام میل کمال با کردند، محول شما به را کارها ینکوچکتر کارآموزي در اگر .1

 .گردد می شما جذب براي مسئولین در انگیزه ایجاد سبب کارآموزي محل در بودن تیزبین و کنجکاو .2

 .کنید استفاده کارآموزان سایر تجارب از .3

 .باشند راستا یک در پروژه کارشناسی و کارآموزي است بهتر .4

 در بند به بند و ترتیب به را روز هر شده انجام کارهاي رئوس و تاریخباشید.  داشته همراه امور پیگیري براي فترچهد یک .5

 .کنید ذکر آن در را آمده پیش سواالت و نکات بیاورید. آن

 مشورت خود کارآموزي استاد با  کار گزارش تحویل زمان باره در به منظور درج به موقع نمره توسط استاد کارآموزي، .6

  د.کنی

 ان پذیر باشد.کام آن مطالعه و ارزشیابی فرصت تا و بدهید استاد به را خود کامل گزارش قبل، هفته چند از باید .7

 روزها آخرین براي را گزارش ارائه پسداشته باشد.  تان گزارش نظراتی در خصوص تکمیل است ممکن کارآموزي استاد .8

 . کنید برطرف را احتمالی هاي نقص بتوانید تا بگیرید نظر در را فرصتی خود براي و ندارید نگه ثبت نمره مهلت ي

 .کنند می استقبال نو هاي ایده از کارخانجات از یارينکنید. بس فراموش را کارآموزي سرپرست به پیشنهادات ارائه .9

 .است تابستان کارآموزي دوره گذراندن براي زمان بهترین .10

 .کنید اساییشن را دارید مهارت که هایی حوزه .11

 .کنید شناسایی را کار محیط در موجود مختلف ابعاد و ها حوزه میان ارتباط .12

 .کنید تقویت و شناسایی را کار و کسب در موفقیت براي الزم هاي ویژگی .13

 .کنید تمرین را صنعتی هاي محیط در مراتب سلسله و مقررات و نظم رعایت .14

 .کنید هارائ دانشجویان سایر به را خود کارآموزي تجارب .15

 .باشید داشته مستمر ارتباط کارآموزي محیط مدیران و سرپرستان کارکنان، با .16

مورخه  و فناوری دانشگاه یشورای پژوهش صورت جلسه چهارمین 5بر اساس بند ماده 9این شیوه نامه در 

 تصویب شده و از تاریخ مذکور الزم االجرا می باشد. 22/3/97


