
  ::برنامه و گزارشات کارآموزیبرنامه و گزارشات کارآموزی

 شـيوه ارتبـاط آن بـا سـایر           شـيوه ارتبـاط آن بـا سـایر          از آنجائيکه اهداف کارآموزی آشنایی با محيط کار رشـته علمـی کـارآموز و              از آنجائيکه اهداف کارآموزی آشنایی با محيط کار رشـته علمـی کـارآموز و                --١١

ها، آشنایی بـا مـشکالت و مـسائل علمـی رشـته کـارآموز در واحـدهای صـنعتی، کـسب تجربـه                        ها، آشنایی بـا مـشکالت و مـسائل علمـی رشـته کـارآموز در واحـدهای صـنعتی، کـسب تجربـه                        رشتهرشته

توان برنامه کارآموزی را در سه مرحلـه  توان برنامه کارآموزی را در سه مرحلـه  ییها است، مها است، مها در عمل و بکارگيری تکنيک    ها در عمل و بکارگيری تکنيک    کاری، آزمودن آموخته  کاری، آزمودن آموخته  

  ..به اجرا گذاشتبه اجرا گذاشت

  

  

  :: آشنایی کلی با مکان کارآموزی آشنایی کلی با مکان کارآموزی--مرحله اولمرحله اول

  تاریخچه سازمان تاریخچه سازمان   --١١

  نمودار سازمانی و تشکيالتنمودار سازمانی و تشکيالت  --٢٢

  نوع محصوالت توليدی یا خدماتینوع محصوالت توليدی یا خدماتی  --٣٣

  شرح مختصری از فرآیند توليد یا خدماتی شرح مختصری از فرآیند توليد یا خدماتی   --۴۴

  ..تصاص یابدتصاص یابدحداقل یک ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اخحداقل یک ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اخ

  

  

  ))کامپيوترکامپيوتر(( ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز  ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز --مرحله دوممرحله دوم

موقعيت رشته کارآموز در واحد صـنعتی بـا بررسـی جزئيـات سـازمانی رشـته کـارآموز در واحـد                      موقعيت رشته کارآموز در واحد صـنعتی بـا بررسـی جزئيـات سـازمانی رشـته کـارآموز در واحـد                        --١١

  صنعتی صنعتی 

  بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی   --٢٢

  امور جاری در دست اقدام امور جاری در دست اقدام   --٣٣

  های آینده های آینده برنامهبرنامه  --۴۴

  رودرودایی که توسط رشته کامپيوتر در واحد صنعتی بکار میایی که توسط رشته کامپيوتر در واحد صنعتی بکار میههتکنيکتکنيک  --۵۵

  ..گرددگرددسایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص میسایر مواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص می  --۶۶

  ..حداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابدحداقل دو ششم زمان کارآموزی باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد



  ::ها و نتایجها و نتایج آزمون آموخته آزمون آموخته--مرحله سوممرحله سوم

ينـه عنـوان و موضـوع کـارآموزی در واحـد            ينـه عنـوان و موضـوع کـارآموزی در واحـد             کردن دانش تخصصی دانشجو در زم       کردن دانش تخصصی دانشجو در زم      ها و پياده  ها و پياده  آزمون آموخته آزمون آموخته --١١

حداقل سـه شـشم     حداقل سـه شـشم     . . باشدباشدصنعتی، با تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموز در واحد صنعتی می           صنعتی، با تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموز در واحد صنعتی می           

  ..زمان کارآموزی باید به بررسی و تحليل موضوع کارآموزی اختصاص یابدزمان کارآموزی باید به بررسی و تحليل موضوع کارآموزی اختصاص یابد

بـه مکـان    بـه مکـان    ) ) ک هفتـه  ک هفتـه  حـداکثر تـا یـ     حـداکثر تـا یـ     ((د از دریافت فرم معرفی نامه دانشجو از آمـوزش دانـشکده بایـد               د از دریافت فرم معرفی نامه دانشجو از آمـوزش دانـشکده بایـد                بع  بع --٢٢

کارآموزی مراجعه و محل فعاليت و سرپرست کـارآموزی خـود را مـشخص نمایـد و سـپس زمـان شـروع                       کارآموزی مراجعه و محل فعاليت و سرپرست کـارآموزی خـود را مـشخص نمایـد و سـپس زمـان شـروع                       

  ..کارآموزی خود را به تصویب واحد صنعتی برساندکارآموزی خود را به تصویب واحد صنعتی برساند

 بعد از تعيين محـل و زمـان شـروع کـارآموزی، دانـشجو بایـستی فـرم خالصـه اطالعـات کـارآموزی را                           بعد از تعيين محـل و زمـان شـروع کـارآموزی، دانـشجو بایـستی فـرم خالصـه اطالعـات کـارآموزی را                          --٣٣

  ..ئه دهدئه دهدتکميل و به استاد کارآموزی اراتکميل و به استاد کارآموزی ارا

 از زمان شروع کارآموزی دانشجو موظف اسـت بـه طـور مـستمر بـا اسـتاد کـارآموزی خـود در ارتبـاط                           از زمان شروع کارآموزی دانشجو موظف اسـت بـه طـور مـستمر بـا اسـتاد کـارآموزی خـود در ارتبـاط                          --۴۴

  ..باشدباشد

 با توجه به برنامه کارآموزی، در پایان هر مرحله دانشجو بایستی فرم گـزارش پيـشرفت کـارآموزی را                     با توجه به برنامه کارآموزی، در پایان هر مرحله دانشجو بایستی فرم گـزارش پيـشرفت کـارآموزی را                    --۵۵

خـود را بـه اسـتاد کـارآموزی     خـود را بـه اسـتاد کـارآموزی     به امضاء سرپرست کارآموزی خـود برسـاند و مـشکالت و ميـزان پيـشرفت            به امضاء سرپرست کارآموزی خـود برسـاند و مـشکالت و ميـزان پيـشرفت            

  ..منعکس نمایدمنعکس نماید

 بعد از پایان دوره کارآموزی، دانشجو بایستی گزارشی دقيق مطـابق برنامـه بـه اسـتاد راهنمـا ارائـه               بعد از پایان دوره کارآموزی، دانشجو بایستی گزارشی دقيق مطـابق برنامـه بـه اسـتاد راهنمـا ارائـه              --۶۶

  ..دهددهد

در ایـن   در ایـن   (( دانشجو موظف است گواهی پایان دوره کارآموزی خود را که از محـل کـارآموزی اخـذ نمـوده                      دانشجو موظف است گواهی پایان دوره کارآموزی خود را که از محـل کـارآموزی اخـذ نمـوده                     --٧٧

بـه  بـه  ) )  به تسویه حساب کارآموز با واحد صنعتی مربوطه شده باشد       به تسویه حساب کارآموز با واحد صنعتی مربوطه شده باشد      ای کامل ای کامل بایست اشاره بایست اشاره گواهينامه می گواهينامه می 

همراه فرم پایان دوره کارآموزی بـه تـصویب سرپرسـت کـارآموزی رسـانده و در اختيـار اسـتاد کـارآموزی                       همراه فرم پایان دوره کارآموزی بـه تـصویب سرپرسـت کـارآموزی رسـانده و در اختيـار اسـتاد کـارآموزی                       

نمـره ایـن فـرم از    نمـره ایـن فـرم از    (( گزارش کـارآموزی نمایـد    گزارش کـارآموزی نمایـد   ضميمهضميمهنویسی و   نویسی و   قرارداده و سپس آن را طبق برنامه گزارش       قرارداده و سپس آن را طبق برنامه گزارش       

  ))باشدباشدبيست میبيست می

ره استاد کارآموزی شانزده از بيست است و چهار نمـره دیگـر از فـرم پایـان دوره کـارآموزی توسـط       ره استاد کارآموزی شانزده از بيست است و چهار نمـره دیگـر از فـرم پایـان دوره کـارآموزی توسـط        نم  نم --٨٨

  . . آیدآیدسرپرست کارآموزی بدست میسرپرست کارآموزی بدست می

بایـست  بایـست   هفته بعد از شروع ترم عادی و یک هفته بعد از شروع تـرم تابـستان مـی                   هفته بعد از شروع ترم عادی و یک هفته بعد از شروع تـرم تابـستان مـی                  ۶۶ دانشجو حداکثر     دانشجو حداکثر    --٩٩

  ..کارآموزی خود را آغاز نمایدکارآموزی خود را آغاز نماید

ریزی نمایـد کـه کـارآموزی و گـزارش آن حـداکثر تـا پایـان تـرم جـاری                     ریزی نمایـد کـه کـارآموزی و گـزارش آن حـداکثر تـا پایـان تـرم جـاری                     رنامهرنامه دانشجو بایستی طوری ب     دانشجو بایستی طوری ب    --١٠١٠

  ))در ترم تابستان تا پایان شهریورماهدر ترم تابستان تا پایان شهریورماه((خاتمه یابد خاتمه یابد 

  

  

  ):):نحوه ارائه گزارش کارآموزینحوه ارائه گزارش کارآموزی((برنامه گزارش نویسی برنامه گزارش نویسی 

  

  ))نيازی به صحافی نيستنيازی به صحافی نيست(( کليه گزارشات کارآموزی بایستی تایپ گردد  کليه گزارشات کارآموزی بایستی تایپ گردد --

   روی جلد روی جلد--

   الرحمن الرحيم  الرحمن الرحيم بسم اهللابسم اهللا: :  صفحه اول صفحه اول--

  جلد جلد ی ی مطابق رومطابق رو: :  صفحه دوم صفحه دوم--

  مقدمه و تشکرمقدمه و تشکر: :  صفحه سوم صفحه سوم--

  فهرست فهرست : :  صفحه چهارم صفحه چهارم--

  :: از صفحه پنجم به بعد از صفحه پنجم به بعد--



  آشنائی کلی با مکان کارآموزیآشنائی کلی با مکان کارآموزی: : فصل اولفصل اول

  های مرتبط با رشته علمی کارآموزهای مرتبط با رشته علمی کارآموزارزیابی بخشارزیابی بخش: : فصل دومفصل دوم

  ها و نتایج و پيشنهادات ها و نتایج و پيشنهادات آزمون آموختهآزمون آموخته: : فصل سومفصل سوم

  ))٣٣ و  و ٢٢ و  و ١١شماره شماره (( پيشرفت کارآموزی  پيشرفت کارآموزی هایهای فرم فرم--

   فرم پایان دوره کارآموزی فرم پایان دوره کارآموزی--

 ارائه یک نسخه از گزارشات کارآموزی بـه اسـتاد راهنمـا الزامـی اسـت ضـمنًا در صـورتيکه گـزارش                         ارائه یک نسخه از گزارشات کارآموزی بـه اسـتاد راهنمـا الزامـی اسـت ضـمنًا در صـورتيکه گـزارش                        --١١١١

کارآموزی دانشجو بتواند مورد استفاده سایر دانشجویان قرار گيرد بـا تأیيـد اسـتاد راهنمـا و مـدیر گـروه                      کارآموزی دانشجو بتواند مورد استفاده سایر دانشجویان قرار گيرد بـا تأیيـد اسـتاد راهنمـا و مـدیر گـروه                      

  ..نسخه از آن در گروه آموزشی مربوطه نگهداری شودنسخه از آن در گروه آموزشی مربوطه نگهداری شودبایست یک بایست یک میمی

بایست یک نسخه از گزارش کـارآموزی بـه واحـد صـنعتی       بایست یک نسخه از گزارش کـارآموزی بـه واحـد صـنعتی        در صورت نياز و تقاضای واحد صنعتی می         در صورت نياز و تقاضای واحد صنعتی می        --١٢١٢

  ..ارائه شودارائه شود

  

  

  


