فصل بيستویکم
ضوابط كارآموزی دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی
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ماده  .630منظور از كارآموزي ،دوره اي است كه طي آن دانشجويان رشتههايي كه شرايط ورود
به اين دوره را دارند واحدهاي درسي مشخصي را (مطابق تبصره زير اين بند) در مراكز صنعتي،
خدماتي و ساير مراكز ميگذرانند تا به منظور استفاده از آموختههاي علماي و فناي ،بااال باردن
توان علمي و اجرايي خود در رشته مربوط و امکان تأثير متقابل تئوري و عمل يا علم و تکنياک
با نحوه رفع نيازهاي اساسي و ضروري جامعه آشنا شوند.
تبصره -تعداد واحد و مدت دورههاي كارآموزي مربوط به رشتههاي مختلف بر اسااس مجموعاه
0
درسي مصوب شوراي عالي برنامهريزي ضوابط اعالمي است.
ماده  .631دانشجوي كارآموز كه در اين آييننامه به اختصار كارآموز گفته ميشود ،دانشاجويي
است كه دورههاي كارآموزي خود را در يک واحد صنعتي يا خدماتي ميگذراند.
ماده .637هر دانشجو كارآموزي خود را زير نظر يک استاد (اعضاي هيأتعلمي تمااموقات در
اولويت هستند) به معرفي گروه آموزشي ذي ربط تحت عنوان استاد كاارآموزي مايگذراناد كاه
مسئول راهنمايي كارآموز و ارائه نمره به واحد دانشگاهي است.
ماده  .633هر دانشجو كارآموزي خود را زير نظر مستقيم و مستمر يک مسئول تعيينشاده از
سوي محل كارآموزي مربوط ميگذراند كه به آن فرد سرپرست كارآموزي ميگويند.
ماده  .634منظور از محل كاارآموزي هار ناوع مركاز اقتصاادي ،توليادي ،خادماتي ،ساتادي،
تحقيقاتي ،طراحي و مشاورهاي ،آموزشي ،فني ،اكتشافي ،استخراجي و ...است كه بهعنوان مکان
كارآموزي (واحد يا مركز صنعتي) دانشجو تعيين ميشود.
ماده  .635دفتر ارتباط با صنعت سازمان مركهزی (دفتار مركازي ارتبااط باا صانعت) :در
سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسالمي دفتري به نام دفتر مركزي ارتباط با صنعت وجود دارد كاه
يکي از وظايف آن ،ايجاد همااهنگي و انساجام باين واحادهاي دانشاگاه آزاد اساالمي و مراكاز
صنعتي است كه واحدهاي دانشگاهي را در مشکالت كارآموزي ياري ميدهد.
ماده  .636واحدهاي صنعتي براي اعزام كارآموز به يکي از طرق زير تعيين ميشوند:
 -7به پيشنهاد دانشاجو و باا موافقات اساتاد كاارآموزي ،محال ماوردنظر باراي طاي هار دوره
كارآموزي دانشجو مشخص و به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي اعالم ميشود.
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشنامه  81/18675مورخ 80/7/10
 .7بخشنامه  36/63089مورخ 76/7/16
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 -0دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي و گروههاي آموزشي با بررسيهاي الزم و همااهنگي
با صنايع ،محلهاي كارآموزي مناسب را در سطا استانها و مؤسسات دولتي و غيردولتي شناساايي
و مشخص و از طريق دفتر ذكرشده كارآموزان را به اين واحدها معرفي ميكنند.
ماده  .637دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است قبل از آغاز كارآموزي نسبت باه
معرفي كارآموزان به واحد صنعتي بر اساس فرم معرفينامه كه حاوي مشخصات فردي كاارآموز،
شروع و مدت زمان كارآموزي ،نام استاد كارآموزي و ساير اطالعاات الزم اسات ،اقادام كناد .در
ضمن عالوهبر اطالعات گفته شده ،استاد كارآموزي مي تواند برنامه و حداقل انتظارات خود را باه
اين فرم ضميمه و ارسال كند.
تبصره -همه دانشجوياني كه هنگام ثبت نام حاق بيماه خاود را پرداخات كاردهاناد ،طاي دوره
7
كارآموزي تحت پوشش بيمه حواد سازمان مركزي قرار دارند.
ماده  .638دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف اسات بار اسااس فارم معرفايناماه و
ثبتنام دا نشجويان كه حاوي نام و نام خانوادگي ،رشته تحصايلي ،گارايش ،مقطاع تحصايلي و
عنوان كارآموزي است اقدام كند و اين فرم را به واحد صنعتي مربوط باراي همااهنگي و اقادام
0
ارسال نمايد( .پيوست )53
تبصره -براي واحدهاي صنعتي كه از واحد دانشگاهي مربوط كمتار از  3دانشاجوي كاارآموزي
گرفتهاند ،ارسال اين فرم الزامي نيست.
ماده  .639دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است بر اساس فرمهاي معرفايناماه و
ثبت نام قطعي دانشجويان ،نسبت به تنظيم فرم (كه حاوي تعداد كارآموزان بر اساس ناام و ناام
خانوادگي ،رشته تحصيلي و گرايش ،مقطع تحصيلي ،عنوان و محل كارآموزي است) اقدام كناد
و فرم مربوط را حداكثر تا پايان هر ترم به دفتر مركزي ارتباط با صنعت ارسال نماياد( .پيوسات
3
)52
ماده  .640گروه هاي آموزشي موظفند با همکاري و هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت واحادهاي
دانشگاهي ،قبل از معرفي دانشجويان به مراكز صنعتي براي انجام كارآموزي هماهنگيهااي الزم
را از نظر توجيه دانشجو انجام دهند و اهداف اين برنامه و فرمهاي الزم و نحوه تکميال آنهاا را
در جلسات توجيهي بيان كنند .عدم حضور دانشجو در جلساه تاوجيهي ،موجاب حاذف واحاد
كارآموزي ميشود.
ماده  .641اولويت انتصاب استاد كارآموزي ،به ترتيب با اعضاي هيأتعلمي تماموقت ،نيمهوقات
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشنامه  16/133000مورخ 81/7/71
 .7پيوست ( 63صفحه )511
 .3پيوست ( 64صفحه )517
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و استادان حقالتدريس گروه آموزشي مربوط است .البته مديران گروههاي آموزشي موظفند هار
سال با هماهنگي دفاتر ارتباط با صنعت بر نحوه تخصيص كارآموزي به استادان باتجربه و داراي
تخصص در زمينه كارآموزي و مرتبط بودن تخصص شان با رشته دانشجويان نظارت كنند و آنان
را بر اساس رتبه و امتيازات مربوط به ترتيب اولويت به دانشجويان معرفي نمايند.
ماده  .647هر استاد كارآموزي در هر دوره ميتواند حداكثر دو گاروه  72نفاري از دانشاجويان
كارآموز را تحت نظر داشته باشد ولي بايد سوابق ،كاارايي و مرتباه اساتادان در حاداكثر تعاداد
دانشجويان كارآموز تحت نظر استاد و نيز در اولويتبندي انتخاب استادان كارآموز لحاظ شود.
تبصره -واحد كارآموزي جزء واحدهاي موظف استادان تمام وقت و نيمهوقت محسوب نميشاود
ولي چنانچه واحدهاي موظف بعضي استادان تکميل نشده باشد ،حداكثر ميتاوان ياک كاالس
كارآموزي به عنوان واحد موظف براي استاد در نظر گرفات و حاقالتادريس آن نياز بار اسااس
آييننامه هاي مربوط به كارآموزي پرداخت خواهاد شاد .ضامناً واحادهاي دانشاگاهي موظفناد
حقالتدريس استاد راهنما و حقالزحمه سرپرسات كاارآموزي را طباق فرماول منادرج در ايان
مقررات پرداخت كنند و يکسوم از سهم اختصاص يافته به دانشگاه را در اختيار دفاتر ارتباط باا
صنعت براي راه اندازي و تجهيز آن دفاتر و نظارت بر حسان انجاام وظاايف اساتاد كاارآموزي و
دانشجويان شااغل د ر صانعت و همچناين كماک باه برگازاري سامينارهاي علماي -صانعتي،
بازديدهاي علمي و آموزشهاي علميكاربردي براي دانشجويان قرار دهند.
ماده  .643واحد دانشگاهي بايد حقالتدريس استاد راهنما ( )Pو در صورت لازوم حاقالزحماه
سرپرستان و خدمات ارائهشده از واحدهاي صنعتي طرف قرارداد ( )Qرا طبق فرماولهااي زيار
محاسبه و پرداخت كند:
شهریه هر واحد كارآموزی =A
تعداد واحد كارآموزی =B
P= 1 /3× A×B×n
Q= 1/3×A×B×m
تعداد دانشجویان كارآموز در هر گروه =n
تعداد كارآموزان معرفیشده به یک واحد صنعتی=m
تبصره  -7واحد دانشگاهي ميتواند در صورت لزوم و براي بهبود وضعيت جذب كاارآموزان 7/3
(يک سوم) از شهريه كارآموزان واحد صنعتي پذيرنده را طبق قرارداد منعقدشده پرداخت كند.
تبصره  -0واحدهاي كارآموزي رشتههاي علوم پزشاکي از ماوارد ذكارشاده در ايان آياينناماه
مستثني هستند.
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ماده  .644در پايان دوره ،استاد كارآموزي بر مبناي بازديدها ،بررسيها ،مطالعاه گازارشهااي
دانشجو ،نحوه انجام كار و فعاليت هاي كارآموز ،نمره نهايي را به آموزش واحد دانشگاهي ارساال
خواهد كرد.
ماده  .645استاد كارآموزي بايد از محل كارآموزي دانشجو حداقل يکبار در طول دوره بازدياد
و گزارش آن را به دفتر ارتباط با صنعت ارائه كند .از آنجا كه واحدهاي صنعتي بعضاً پراكنده و
دور از حوزه جغرافيايي واحدهاي دانشگاهي هستند ،نظارت بر حسن انجام كارآموزي (از طرياق
انجام بازديدها) در اختيار دفاتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي است و در صاورت تخلاف
استادان (عدم بازديد) مي تواند منجر به عدم پرداخت يا كسر حقالتدريس اساتاد باا همااهنگي
معاونت آموزشي شود.
ماده  .646در مواردي كه زمان اجاراي كاارآموزي در سرفصال مشاخص نيسات ،حاد نصااب
واحدهاي گذرانده شده باراي اخاذ واحاد كاارآموزي در مقطاع كارشناساي كاه داراي دو دوره
كارآموزي هستند حداقل  42واحد براي كاارآموزي 7و حاداقل  722واحاد باراي كاارآموزي0
است .اما دانشجويان بايد براي گذراندن دوره كارآموزي حداقل دروس تخصصي مورد نياز خاود
را با توجه به مکان مورد نظر براي كارآموزي گذرانده باشند و در رشتههايي كه داراي ياک دوره
كارآموزي هستند ،دانشجويي كه حداقل  722واحاد درساي را گذراناده باشاد باا نظار گاروه و
هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت مي تواند واحد كارآموزي را اخذ كند .ضمناً حد نصاب واحدهاي
گذرانده شده براي اخذ واحاد كاارآموزي در دورههااي كارشناساي ناپيوساته (درصاورتيكاه در
سرفصل مشخص نيست)  52واحد است.
تبصره -حد نصاب واحدهاي گذرانده شاده باراي اخاذ واحاد كاارآموزي در دورههااي كاارداني
درصورتي كه زمان اجراي آن در سرفصل مشخص نيست ،الف) چنانچه داراي دو دوره كارآموزي
باشد ،كارآموزي 7پس از گذراندن  22تا  22واحد و كارآموزي 0بايد در نيمساال آخار گذراناده
شود .ب) چنانچه داراي يک دوره كارآموزي باشد عالوهبر  22واحد بايد دروس تخصصاي ماورد
نياز براي اخذ واحد كارآموزي را گذرانده باشد.
ماده  .645در ترمهاي عادي دانشجويان ميتوانند به غير از  0واحد كارآموزي 72 ،واحاد اخاذ
كنند و درصورتيكه ميانگين نمارات آنهاا در گاروه فناي و مهندساي بايش از  75و در سااير
گروهها بيشتر از  71باشد ،به غير از كارآموزي ميتوانند  75واحد اخذ كنند.
تبصره -در مورد دانشجويان در شرف فارغالتحصايلي و تارم آخار ،طباق آياينناماه و مقاررات
آموزشي ،دانشجو ميتواند مجموعا  02واحد ( 00واحد درسي 0 +واحاد كاارآموزي) اخاذ كناد
ولي در موارد استثنا كه تعداد واحد كارآموزي يک رشته بايش از  0واحاد باشاد و در سرفصال
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شرايط خاصي براي آن در نظر گرفته شده باشد ،بايد برابر مقررات آن رشته عمل كند.
ماده  .646در ترم تابستان كل واحدهاي اخذشده (واحادهاي درساي 0 +واحاد كاارآموزي) 5
واحد و براي دانشجويان در شرف فارغالتحصيلي  1واحد است.
تبصره -در همه موارد ذكرشده ،مکان كاارآموزي (از نظار دوري و نزديکاي) ،همچناين تعاداد،
اهميت و نوع دروس تخصصي انتخاب شده توسط دانشجو باه غيار از كاارآموزي در طاول تارم
ميتواند با نظر گروه ،تعيين كننده مجوز الزم براي اخذ واحد كارآموزي باشد .همچنين ماديران
گروه بايد به گونهاي برنامهريزي كنند تا حتياالمکان دانشجويان در نيمسال دوم يا ترم تابستان
واحد كارآموزي خود را بگذرانند.
ماده  .647آخرين مهلت دانشجويان باراي انتخااب واحاد كاارآموزي هفتاه دوم هار نيمساال
تحصيلي (زمان حذف و اضافه واحدهاي درسي) است.
ماده  .648گروههاي آموزشي (مديران گروه) بايد حداكثر ظرف  0هفته پس از موعاد حاذف و
اضافه فرم هاي تقاضاي دانشجويان را به دفتر ارتباط باا صانعت واحاد دانشاگاهي باراي صادور
7
معرفينامه ارسال كنند.
ماده  .649دفتر ارتباط با صنعت بايد پس از دريافت فرم مربوط حداكثر ظرف مدت يک هفتاه
دانشجو را مطابق فرم معرفينامه به واحدهاي صنعتي معرفي كند.
ماده  .650دانشجو موظف است حداكثر يک هفته پس از صدور معرفيناماه باه واحاد صانعتي
مراجعه كند و مراحل تثبيت كارآموزي خود را انجام دهاد ،در غياراينصاورت مسائوليت عادم
پذيرش وي توسط واحد صنعتي به عهده خود اوست.
تبصره -دانشجويان بايد حداكثر  5هفته پس از شروع هر نيمسال تحصيلي ،كاارآموزي خاود را
در واحد صنعتي آغاز و برگه شروع به كار خود را به دانشگاه ارسال كنند .باديهي اسات پاس از
انقضاي تاريخ ذكرشده ،ثبتنام براي كارآموزي كانلم يکان اسات و باه جاز ماوارد خااص (باه
تشخي ص دفتر ارتباط با صنعت) در آن ترم دانشجو مجاز به گذراندن واحد كاارآموزي نيسات و
ثبتنام مجددي در همان سال انجام نخواهد شد.
ماده  .651دانشجويان كارآموز موظفند از تعطايالت تابساتاني واحاد صانعتي مطلاع باشاند و
ساعت حضور و غياب خود را بر اساس آن تنظيم و درصورتيكاه تعطايالت اختاللاي در انجاام
كارآموزي ايجاد كند ،با ارائه نامه اي از واحد صنعتي ،اقدام به حذف ياا تغييار محال كاارآموزي
كنند.
ماده  .657با توجه به محدوديت پذيرش كارآموز از طرف مراكز صنعتي ،اولويت با دانشاجوياني
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1فرم شماره  1بخشنامه  81/35680مورخ 81/3/7
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است كه در موعد مقرر نسبت به پيشثبتنام خود (دفتار ارتبااط باا صانعت واحاد دانشاگاهي
موظف است زماني را براي پيشثبتنام واحد كارآموزي با هماهنگي آماوزش تعياين كناد و باه
اطالع دانشجويان برساند) اقدام كرده اند .ضمناً دانشجويان موظفناد باراي محال كاارآموزي باا
استاد راهنما و مراكز صنعتي هماهنگي الزم را انجام دهند و سرس ثبتنام قطعي كنند.
ماده  .653دانشجوياني كه براي كارآموزي به واحدهاي صنعتي معرفي ميشوند ملزم به رعايت
موارد زير هستند:
 -1كارآموز ملزم به رعايت دقيق همه قوانين ،مقررات و ضوابط محيط كار و همچنين استفاده از
وسايل ايمني و بهداشتي واحد صنعتي مربوط است.
 -0كارآموز در چارچوب برنامه تنظيمي موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام ساير موارد
طبق مقررات و دستورالعملهاي واحدهاي صنعتي مربوط است.
 -3كارآموز موظف است مسائل و مشکالت اداري خود را منحصراً از طريق سرپرسات مساتقيم
خود در واحد صنعتي حل و فصل كند.
 -2درصورتيكه كارآموز نظري نسبت به تغيير يا اصالح خط توليد يا هر سيستم ديگار كارخاناه ياا
واحد صنعتي داشته باشد ،بايد مورد پيشنهادي خود را كتباً باه سرپرسات خاود در واحاد صانعتي
براي بررسي ارائه دهد و از هر نوع اقدام مستقيم در خط توليد يا سيستم جداً خودداري كند.
 -2حفظ اطالعات محر مانه در زمينه توليد يا تکنولوژي و ساير امور واحد صنعتي الزامي است و
كارآموز نبايد اين اطالعات را در اختيار شخص ،شركت يا واحد صنعتي ديگري قرار دهد ،مگر با
اجازه كتبي مديرعامل يا باالترين مقام اجرايي واحد مربوط.
ماده  .654سرپرست كارآموز بايد برحسب مورد تخلف يا تعلل كارآموز ،براي بار اول بهصاورت
شفاهي تذكر و در صورت تکرار بهصورت كتبي اخطار دهد و يک نسخه از آن را به دفتر ارتبااط
با صنعت دانشگاه مربوط ارسال كند.
ماده  .655دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي در صورت مشاهده ياا اطاالع از تخلافهااي
متعدد و بنا به تقاضاي سرپرست كارآموزي مبني بار رسايدگي باه وضايعت كاارآماوز متخلاف
خواستار تشکيل جلسه اي با حضور استاد درس كارآموزي و سرپرست كارآموز بهمنظور بررساي
و اتخاذ تصميم در مورد نحوه ادامه كارآموزي شود و در اين جلسه كه باا حضاور نماينادهاي از
معاونت آموزشي دانشگاه تشکيل مي شود ،با توجه به موارد تخلف و اشکاالت پيشآمده در حين
كار از اخطار كتبي و درج در پرونده تا مردود شمردن واحد كارآموزي ،ميتاوان باراي دانشاجو
تصميم اتخاذ كرد .تصميمات اين جلسه با اكثريت آرا الزماالجرا خواهد بود.
ماده  .656از هرگونه نوآوري و ابتکار در تغيير و اصالح خط تولياد ،روش اجراياي ،تحقيقااتي،
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اكتشافي ،استخراجي ،طراحي و ...كه منجر به بهبود كيفيت و افزايش كميت محصول و كااهش
هزينهها شود ،به گرمي استقبال مي شود و در ارزياابي كاارآموزي نياز تاأثير قابال مالحظاهاي
خواهد داشت.
ماده  .657چنانچه كارآموز طرح ،اختراع ،ابداع و نوآوري مهمي در مدت كارآموزي خاود ارائاه
دهد كه ارزش علمي و تخصصي آن به تشخيص سازمان پژوهشهاي علماي و صانعتي اياران و
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه مربوط رسيده باشد ،دفتار ارتبااط باا صانعت براسااس پيشانهاد
استاد درس كارآموزي ميتواند از گروه آموزشي آن دانشگاه تقاضا كناد ايان طارح را باهعناوان
يکي از پروژههاي علمي دانشجو (در صورت تطابق و امکان) از وي برذيرند.
ماده  .658عالوهبر تشويق هاي ذكرشده ،با توجه به امکانات و ضوابط واحد صنعتي يا وزارتخانه
مربوط ميتوان هر نوع امتياز يا تشويقهاي ديگري را كه موجب ترغيب روحيه ابتکار و خالقيت
در كارآموز شود در نظر گرفت.
ماده  .659از آن جا كه اهداف كارآموزي آشنايي با محيط كاار رشاته علماي كاارآموز و شايوه
ارتباط آن با ساير رشته ها ،آشنايي با مشکالت و مساائل علماي رشاته كاارآموز در واحادهااي
صنعتي ،كسب تجربه كاري ،آزمودن آموختهها در عمل و بهكارگيري تکنيکها است ،مايتاوان
برنامه كارآموزي را در سه مرحله به اجرا گذاشت:
 مرحله اول :آشنايي كلي با مکان كارآموزي كه شامل موارد زير ميشود: .7تاريخچه سازمان
 .0نمودار سازماني و تشکيالت
 .3نوع محصوالت توليدي يا خدمات
 .2شرح مختصري از فرآيند توليد يا خدماتي
 .2حداقل يکششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد باال اختصاص يابد.
 مرحله دوم :ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز كه شامل موارد زير ميشود: .7موقعي ت رشته كارآموز در واحد صنعتي با بررسي جزئياات ساازماني رشاته كاارآموز در
واحد صنعتي
 .0بررسي شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتي
 .3امور جاري در دست اقدام
 .2برنامههاي آينده
 .2تکنيکهايي كه توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي بهكار ميرود.
 .5ساير مواردي كه توسط استاد كارآموزي مشخص ميشود.
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 .1حداقل دوششم زمان كارآموزي بايد به بررسي موارد باال اختصاص يابد.
 مرحله سوم :آزمون آموختاه هاا و پيااده كاردن داناش تخصصاي دانشاجو در زميناه عناوانكارآموزي در واحد صنعتي ،با تصويب استاد كارآموزي و سرپرسات كاارآموز در واحاد صانعتي.
حداقل سه ششم زمان كارآموزي بايد به بررسي و تحليل موضوع كارآموزي اختصاص يابد.
تبصره -در كارآموزي 7دانشجو بيشتر به محيط كار رشته علمي خود ميپردازد و آموختاههااي
خود را در عمل مي آزمايد؛ ولي در كارآموزي 0با توجه به گذراندن كارآموزي 7و نيز در آساتانه
فارغ التحصيل بودن دانشجوي كارآموز به تحليل و بررسي عميقتري در ماورد مکاان و موضاوع
كارآموزي ميپردازد و پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت ارائه ميدهد.
ماده  .670بعد از دريافت فرم معرفينامه دانشجو بايد (حداكثر تا يک هفته) به مکان كارآموزي
مراجعه و محل فعاليت و سرپرسات كاارآموزي خاود را مشاخص كناد و سارس زماان شاروع
كارآموزياش را به تصويب واحد صنعتي برساند.
ماده  .671بعد از تعيين محل و زمان شروع كاارآموزي ،دانشاجو باياد فارم خالصاه اطالعاات
كارآموزي را تکميل كند و به استاد كارآموزي ارائه دهد.
ماده  .677از زمان شروع كارآموزي دانشجو موظف است بهطور مستمر با استاد كارآموزي خود
در ارتباط باشد ،در غيراين صورت با نظر و تأييد استاد كارآموزي ،كارآموزي مورد قبول نخواهاد
بود.
 -7با توجه به برنامه كارآموزي ،در پايان هر مرحله دانشجو بايد فرم گزارش پيشرفت كارآموزي
را به امضاي سرپرست كارآموزي خود برساند و مشکالت و ميزان پيشرفتش را به استاد منعکس
كند.
 -0بعد از پايان دوره كارآموزي ،دانشجو بايد گزارشي دقيق مطابق برنامه به استاد راهنماا ارائاه
دهد.
 -3دانشجو موظف است گواهي پايان دوره كارآموزي خود را كه از محل كاارآموزي اخاذ كارده
(در اين گواهينامه بايد اشاره اي كامل به تسويه حساب كارآموز باا واحاد صانعتي مرباوط شاده
باشد) ،به همراه فرم پايان دوره كارآموزي به تصاويب سرپرسات كاارآموزي برسااند و آن را در
اختيار استاد كارآموزي قرار دهد و سرس طبق برنامه گزارشنويسي ،ضميمه گزارش كاارآموزي
كند( .نمره آن از 02نمره است).
 -2مجموع ساعات كارآموزي مطابق سرفصل درسي هر رشته مشاخص ماي شاود و در صاورت
موجود نبودن ساعات كارآموزي در سرفصل ،براساس بخاشناماه مرباوط 7دو واحاد كاارآموزي
ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1بخشنامه  36/63089مورخ 76/7/16
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حداقل  735و حداكثر  022ساعت با نظر گروه تعيين شود.
 -2نمره استاد كارآموزي  75از  02است و  2نمره ديگر از فرم پايان كارآموزي توسط سرپرست
كارآموزي بهدست ميآيد.
 -5دانشجو حداكثر  5هفته بعد از شروع ترم عادي و يک هفته بعد از شروع تارم تابساتان باياد
كارآموزي خود را آغاز كند.
 -1دانشجو بايد طوري برنامه ريزي كند كه كارآموزي و گزارش آن حداكثر تا پايان تارم جااري
خاتمه يابد و در صورت عدم خاتمه ،مطابق آييننامه آموزشي ،كارآموزي بهعناوان درس ناتماام
تلقي ميشود و بايد برابر دستورالعمل مربوط اقدام شود.
تبصره  -7درصورتي كه دانشجو در نيمسال آخر قرار داشاته باشاد ،باياد حاداكثر گازارشهااي
كارآموزي خود را براي كسب نمره قطعي تا زمان مقرر بر اساس آيينناماه باه اساتاد راهنماا و
گروه آموزش ارائه دهد و در صورت عدم ارائه ،طبق آياينناماه آموزشاي دانشاگاه باا آن رفتاار
خواهد شد.
تبصره  -0در موارد استثنا طبق قوانين آموزشي برابر دستورالعمل خااص رشاته مرباوط عمال
شود.
 -4برنامه گزارشنويسي (نحوه ارائه گزارش كارآموزي)
گزارشهاي كارآموزي بايد شامل موارد زير باشند:
همه گزارشهاي كارآموزي بايد تايپ و صحافي شوند.
روي جلد (مطابق فرم روي جلد)
صفحه اول :بسم اهلل الرحمن الرحيم
صفحه دوم :مطابق روي جلد
صفحه سوم :مقدمه و تشکر
صفحه چهارم :فهرست
از صفحه پنجم به بعد:
فصل اول :آشنايي كلي با مکان كارآموزي
فصل دوم :ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته علمي كارآموز
فصل سوم :آزمون آموختهها و نتايج و پيشنهادات
فرمهاي پيشرفت كارآموزي و فرم پايان دوره كارآموزي
ارائه يک نسخه از گزارشهاي كارآموزي به استاد راهنما الزامي است .ضمناً درصاورتيكاه گازارش
كارآموزي دانشجو بتواند مورد استفاده ساير دانشجويان قرار گيرد با تأييد استاد راهنما و ماديرگروه
بايد يک نسخه از آن در گروه آموزشي مربوط يا كتابخانه مركزي دانشگاه نگهداري شود.
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 -7در صورت نياز و تقاضاي واحد صنعتي بايد يک نسخه از گزارش كارآموزي به واحد صانعتي
ارائه شود.
واحدهاي دانشگاهي بايد عالوهبر مشخص كردن زماني باراي ثباتناام دوره كاارآموزي ،قبال از
صدور معرفي نامه نهايي براي شروع كارآموزي دانشجويان ،به هر صورت ممکان از نظار مسااعد
واحد صنعتي براي پذيرش دانشجو مطلع شوند .ضمناً واحدهاي دانشگاهي ميتوانند با توجه باه
امکانات خود فرم هايي را براي گزارش پيشرفت كارآموزي دانشجويان بهصورت هفتگي و ماهاناه
يا فرم گزارش بازديد استادان و ...را در اختيار دانشاجو قارار دهناد ياا باا توجاه باه آياينناماه
كارآموزي ،يک آييننامه داخلي بهعنوان راهنماي دستورالعمل و نياز نحاوه گازارش كاارآموزي
تهيه و تنظيم كنند و در اختيار دانشجويان قرار دهند.
ماده  .673دستورالعمل اخذ واحد كارآموزی
 -7مراجعه دانشجو به آموزش براي اخذ واحد كاارآموزي (حاداكثر تاا هفتاه دوم هار نيمساال
تحصيلي يا زمان حذف و اضافه واحدهاي درسي) با رعايت حداقل مجاز واحدهاي گذراندهشاده
توسط دانشجو
 -0تعيين و تأييد محل كارآموزي با هماهنگي دفتر ارتباط با صنعت
 -3تعيااين اسااتاد راهنماااي كااارآموزي توسااط دانشااجو بااا هماااهنگي و تأييااد گااروههاااي
آموزشي(مديران گروه) و ارسال به دفتر ارتباط با صنعت ظرف مدت  0هفته
 -2مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت
 -2معرفي دانشجو به واحدهاي صنعتي (حداكثر ظرف مدت يک هفته) پاس از اجاراي بناد 3
دستورالعمل همراه با تکميل فرم معرفينامه توسط دفتر ارتبااط باا صانعت و نياز ارساال فارم
پرسشنامه اعالم ظرفيت كارآموز (فرم نمونه شماره )0
 -5شروع كارآموزي (حداكثر يک هفته بعد از صدور معرفينامه) و تکميل فرم خالصه اطالعاات
كارآموزي و ارائه به استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو
 -1گذراندن دوره كارآموزي
 -4ارائه گزارش پيشرفت كارآموزي به استاد راهنما
 -7اتمام دوره كارآموزي و ارائه گزارش نهايي و گواهينامه پايان دوره از محل كاارآموزي هماراه
با فرم پايان دوره (به امضاي سرپرست كارآموزي) به استاد راهنما
 -72كنترل گزارش كارآموزي بر اساس سرفصلهاي ارائهشده (مندرج در آييننامه كاارآموزي)
به دانشجويان و نيز اعالم نظر و ارائه نمره به گروه مربوط توسط استاد راهنما
 -77گروه آموزشي (مدير گروه) بايد رونوشاتي از نمارات نهاايي كاارآموزي دانشاجويان را كاه
توسط استاد راهنما اعالم شده است ،براي اطالع به دفتر ارتباط با صنعت ارسال كند.
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 -70مراجعه دانشجو به دفتار ارتبااط باا صانعت باراي تأيياد اصال و چکياده گازارش نهاايي
كارآموزي به همراه اصل گواهينامه پايان دوره و فرم پايان دوره كارآموزي
 -73نگهداري چکيده و اصل گزارش كارآموزي بهصورت متن تايپشاده كاامريوتري (ديساکت
كامريوتري) در دفتر ارتباط با صنعت و ارائه اصل گزارش نهاايي كاارآموزي باه گاروه آموزشاي
مربوط يا كتابخانه مركزي دانشگاه
 -72ارائه اصل گواهينامه و فرم پايان دوره كارآموزي به آموزش
ماده  .674مجموعه قوانين و مقررات اخذ واحد كارآموزی
 -7آموزش واحد دانشگاهي بايد فرمي را مانناد فارم نموناه شاماره  7باا اصاالحات الزم باراي
درخواست دانشجو براي گذراندن واحد كارآموزي تهيه و تنظيم كند و براي تکميل و پر كاردن
در اختيار دانشجو قرار دهد.
 -0دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي بايد اين فرم را بررسي كند و با تعيين محال مناساب
براي گذراندن واحد كارآموز ي ،آن را به مدير گروه آموزشي مربوط براي تعياين و تأيياد اساتاد
راهنما ارجاع دهد.
تذكر  .7درصورتيكه در واحد دانشگاهي دفتر ارتباط باا صانعت راهانادازي نشاده باشاد ،گاروه
آموزشي مربوط ميتواند وظايف محوله را بر عهده گيرد.
تذكر  .0درصورتيكه دانشجو خود معرف محل كارآموزي باشاد ،ايان محال باياد توساط دفتار
ارتباط با صنعت تأييد شود.
 -3دفتر ارتباط با صانعت موظاف اسات پاس از دريافات ايان فارم ،دانشاجويان را باه هماراه
معرفينامه تکميلشده به واحدهاي صنعتي معرفي كند .ضمناً بايد در راستاي پتانسايلسانجي
كارآموزي و اخذ ظرفيتهاي جديد ،ظرفيت كارآموز واحدهاي صنعتي را دريافت كند.
 -2دفتر ارتباط با صنعت موظف است چکيده و اصل گزارش نهايي كارآموزي را كاه توساط دانشاجو
بهصورت متن تايپشده كامريوتري (ديسکت كامريوتري) تهيه شده است نگهداري كند تاا در آيناده
بهصورت يک بانک اطالعاتي جامع مورد استفاده ساير دانشجويان و عالقهمندان قرار گيرد.
 -2استاد راهنماي كارآموزي بايد قبل از شروع كارآموزي يا قبل از تنظيم گزارش ،نحوه نگارش
آن را بهطور كامل و در قالب موارد ارائهشده در آييننامه يا سااير ماوارد الزم متناساب باا ناوع
كارآموزي براي دانشجويان تشريا كند يا بهصورت مکتوب در اختيار آنها قرار دهد.
 -5دفتر ارتباط با صنعت بايد پس از تأييد فرم پايان دوره كارآموزي آن را براي درج در پروناده
دانشجو به آموزش واحد دانشگاهي ارجاع دهد.
ضمناً دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهي موظف است در صورت لزوم با هماهنگي گروههااي
آموزشي و آموزش واحد دانشگاهي و با توجه به امکانات موجود ،زمان اخذ واحد كارآموزي را در
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هر يک از نيمسالهاي آموزشي يا ترمهاي تابستان براي دانشجويان مشخص كناد و باه اطاالع
آنان برساند .همچنين زماني را نيز براي پيشثبتنام واحد كارآموزي مقرر كناد و باا توجاه باه
محدوديت ظرفيت پذيرش كاارآموز توساط واحاد هااي صانعتي ،ادارات و شاركتهاا ،معرفاي
دانشجوياني كه پيشثبتنام كردهاند را در اولويت قرار دهد.
تبصره -همه مراحل باال بايد از تقويم زماني تعيينشده در آييننامه تبعيت كنند.
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