
  نامه و مقررات آموزشی کارآموزي ئینآ

هاي ذیل  بمنظور اجراي هر چه بهتر دوره کارآموزي و دستیابی به اهداف از پیش ترسیم شده آن توجه به مقررات و دستورالعمل

  . باشد االجراء می بعنوان یک ضرورت محسوب و الزم

   واحد کارآموزي -1ماده 

از یکصدو چهل واحد درسی خود را تحت عنوان واحد کارآموزي  تعداد واحد درسی طبق سرفصل وزارت علومدانشجویان موظفند 

نمرات کارآموزي . تحت نظارت مسئولین و اساتید کارآموزي در دانشکده خود و سرپرست کارآموزي در صنایع ذیربط بگذارنند

بطوریکه دانشجویان بدون . شود میهمچون نمرات سایر دروس در کارنامه دانشجویان منظور گردیده و در معدل کل محاسبه 

  .دالتحصیل نخواهند ش گذرانیدن کارآموزي و قبول شدن در این واحد درسی فارغ

  شرایط اخذ واحد کارآموزي جهت انجام دوره کارآموزي  -2ماده 

ه کار آموزي در دو ودرصورتیک ، براي دانشجویانی که در یک مرحله کار آموزي دارنددانشجویان می باید حداقل هشتاد واحد درسی

  .باشند دوماخذ نمودهواحد درسی تا پایان نیمسال  100و 70به ترتیب  2و1مرحله مجزا انجام شود براي کارآموزي 

در غیر اینصورت واحد . باشند باشند مجاز به اخذ واحد در ترم تابستانی نمی دانشجویانیکه متقاضی انجام کارآموزي می -1تبصره 

   .خواهد شدکارآموزي آنها حذف 

التحصیلی بوده و یا تعداد واحدهاي باقیمانده آنها با  دانشجویان متقاضی انجام کارآموزي در طول ترم باید در شرف فارغ -2تبصره 

   .پایانی، حداکثر ده واحد باشد  احتساب واحد کارآموزي و واحد پروژه

  شده باشد طبق سرفصل انجام می شود قات مشخص در سر فصل وزارت علوم وتحقیچنانچه گذرانیدن کارآموزي  -3تبصره 

  هاي مورد نظر جهت انجام دوره کارآموزي باید شرایط ذیل را داشته باشند شرایط محل کارآموزي محل -3ماده 

  ها یا ارگانهاي دولتی باشند االمکان تابع یکی از وزارتخانه حتی :3- 1

  ع کارآموزي مطابقت داشته باشدها با رشته تحصیلی دانشجو و موضو نوع فعالیت آن: 3- 2

  ترجیحاً در زمینه امور تولیدي، تحقیقاتی و اجرائی فعالیت داشته باشند :3- 3

  ها و مدیریت فناوري و ارتباط با صنعت باشند مورد تائید مسئولین کارآموزي دانشکده :3- 4

 .وري و ارتباط با صنعت باشندها و یا مدیریت فنا هاي بدست آمده توسط دانشکده المقدور جزء سهمیه حتی :3- 5

  



   مدت دوره کارآموزي  -4ماده 

معادل (ساعت  240دانشجویان باید دوره کارآموزي خود را تحت نظارت سرپرستان کارآموزي در واحدهاي صنعتی مربوطه بمدت 

  . بگذرانند) روز کاري 30

باشد دانشجویان موظفند طبق سرفصل وزارت علوم چنانچه زمان دوره کارآموزي در سرفصل وزارت علوم تعیین شده  -1تبصره

  .دوره کارآموزي را بگذرانند

در مواردي خاص که دانشجویان کارآموزي خود را در شرایطی سخت و دور از امکانات رفاهی، بعنوان مثال در معادن  -2تبصره

   .گذرانند، این ساعات کاري با توافق دانشکده ذیربط قابل تغییر می باشد کشور می

  نام نحوه ثبت  -5ماده 

نام، حذف و تغییر محل کارآموزي را تعیین و اعالم  هاي ثبت ارتباط با صنعت با هماهنگی اداره کل آموزش دانشگاه تاریخ دفتر: 1- 5

   .نماید می

هاي مورد نیاز  هاي کارآموزي و تأمین سهمیه توانند براي تعیین محل ها و دانشجویان نیز می مسئولین کارآموزي دانشکده -1تبصره

و دریافت پذیرش کتبی از صنایع مورد نظر ) 3موضوع ماده (این امر مشروط به رعایت شرایط محل کارآموزي  .راساً اقدام نمایند

   .ذکر موضوع کارآموزي در نامه موافقت صنعت ضروري است. باشد ارتباط با صنعت می دفتربمنظور ارائه به 

اي ه توانند کارآموزي خود را با انجام هماهنگی باشند می ها و موسسات تابعه دولتی می ارتخانهدانشجویانیکه بورسیه وز -2تبصره

  .دها انجام دهن الزمه در آن محل

نام براي طول ترم، ضمن ثبت  دانشجویان واجد شرایط کارآموزي در تابستان و ثبت درخواستاداره کل آموزش پس از دریافت 2- 5

نام قطعی دانشجویان  نسبت به ثبت) 2(دن تعداد واحدهاي گذرانیده شده با شرایط مندرج در ماده اطالعات الزمه و تطبیق نمو

  .اقدام می نماید 

را براساس ظرفیت  1با صنعت ارسال می گردد دفتر ارتباط با صنعت فرم هاي شماره  به دفتر ارتباط 1سپس فرم شماره . 3- 5

مدیران گروه ها  پس از تعیین اساتید راهنماي کارآموزي . هاي کار آموزي موجود به مدیران گروه هاي آموزشی ارجاع می دهد 

با صنعت طی یک لیست دانشجویان را براي صدور  دفتر ارتباط. را به دفتر ارتباط با صنعت ارسال می کنند  1فرمهاي شماره 

  . معرفی نامه به دبیرخانه ارسال می گردد

دفتر ارتباط پذیرش واحد صنعتی براي دانشجویان آزاد، در موعدهاي تعیین شده به باید با در دست داشتن فرم یان میدانشجو. 4- 5

   .نامه خود را دریافت نمایند مراجعه و معرفی با صنعت

   .شود نامه به منزله انصراف تلقی می عدم مراجعه دانشجو براي دریافت معرفی  -5تبصره 



  

هاي الزم با محل کارآموزي خود، تاریخ شروع کارآموزي را به مسئول  دانشجویان کارآموز موظفند پس از انجام هماهنگی  -8تبصره 

   .کارآموزي دانشکده ذیربط جهت ارسال به واحد مربوطه اعالم نمایند

از معرفی نمودن مستقیم دانشجویان به  (5)باید ضمن رعایت ضوابط تعیین شده در ماده  مسئولین کارآموزي نیز می  -9بصره ت

  هاي جدید کارآموزي، اکیداً خودداري نمایند محل

لیست  وکنندموظفند اساتید کارآموزي را مناسب با موضوع کارآموزي دانشجویان انتخاب  مدیران گروه هاي آموزشی :6-5

  .به اطالع دانشجویان برسانند توسط دفتر ارتباط با صنعتدانشجویان هر یک از اساتید را از طریق تابلو اعالنات

  تغییر محل و حذف کارآموزي  -6ماده

باید جهت تغییر محل کارآموزي با در دست داشتن مدارك زیر به مسئول کارآموزي دانشکده و یا محل تعیین  دانشجویان می: 6-1

   :نامه جدید مراجعه نمایند ده براي صدور معرفیش

  اي دال بر عدم پذیرش دانشجو جهت انجام کارآموزي از محل کاراموزي مربوطه نامه ٭

   )3(گرفتن شرایط مندرج در ماده  نظر در ضمن کارآموزي  انجام با برموافقت مبنی جدید کارآموزي محل کتبی پذیرش اعالم٭

معرفی  بدون دلیل موجه و هماهنگی با مسئولین ذیربط به محل کارآموزي دیگري به غیر از آنچه که درچنانچه کارآموزان  -تبصره

نامه قید شده است مراجعه و کارآموزي خود را سپري نماید، کارآموزي ایشان مردود تلقی گردیده و نمره آن در کارنامه دانشجو  

  .لحاظ خواهد شد

ارتباط با صنعت با در دست داشتن فرم تکمیل شده حذف  دفترتوانند در موعدهاي تعیین شده توسط  دانشجویان می :6-2

که به تائید مسئول کارآموزي رسیده باشد به محل تعیین شده در دانشگاه مراجعه و نسبت به )طراحی فرم(5فرم شماره (کارآموزي 

   .حذف واحد کارآموزي خود اقدام نمایند

باید حتماً این واحد را حذف نمایند، در غیر اینصورت در واحد  چنانچه دانشجویان مایل به انجام کارآموزي نباشند می - هتبصر

   .کارآموزي مردود و نمره آن در کارنامه ایشان منعکس خواهد شد

  وظائف دانشجویان در طی دوره کارآموزي -7ماده

   :باشند ام موارد ذیل میدانشجویان در طی دوران کارآموزي موظف به انج 

   .کلیه مقررات و قوانین مربوطه به کار و مسائل ایمنی را رعایت نمایند

  .هاي تعیین شده را رعایت نمایند طبق برنامه تعیین شده در محل کارآموزي حضور یافته و دستورالعمل



نمایند این امر باید کامالً توسط دانشجویان کارآموز در صورتیکه مسئولین محل کارآموزي موضوع کارآموزي را محرمانه اعالم  :1- 7

  .مراعات گردیده و هیچگونه اطالعاتی را بدون داشتن مجوز کتبی در اختیار شخص ثالثی قرار ندهند

اي که توسط کارآموزان مطرح و منجر به باالبردن کیفیت محصول و افزایش میزان تولید در  هرگونه طرح و یا نظریه - 1تبصره 

   .ارتباط با صنعت قرار خواهد گرفت دفترارآموزي گردد، در صورت به تائید رسیدن مورد تشویق مادي و معنوي محل ک

چنانچه کارآموز در محل کارآموزي مرتکب خالفهایی گردد و به تذکر سرپرست کارآموزي خود توجه ننماید، بنابر  - 2تبصره 

اي تا حد مردود شدن کارآموز در درس کارآموزي  صورت صحت، جریمه درخواست ایشان مسئله در دانشکده بررسی گردیده و در

   .اعمال خواهد گردید

ارتباط با  دفترایشان، مراتب را به   دانشجویان موظفند در صورت نامرتبط بودن موضوع کارآموزي با رشته تحصیلی - 3تبصره 

بدیهی است تغییر محل کارآموزي مطابق . انجام پذیردصنعت منعکس نمایند تا اقدام الزم در خصوص تغییر محل کارآموزي آنها 

   .و در تاریخ تعیین شده توسط اداره کل آموزش دانشگاه انجام خواهد پذیرفت) 6(ضوابط مندرج در ماده 

  نحوه نظارت بر کارآموزي دانشجو -8ماده 

شجویان کارآموز خصوصاً در ایام تابستان و با توجه به محدود بودن بودجه جاري دانشگاه، تراکم کاري اساتید، کثرت تعداد دان 

  پذیرد هاي کارآموزي نحوه نظارت بر کارآموزي دانشجویان به صورت زیر انجام می پراکندگی جغرافیایی محل

ها، اسامی اساتید عالقمند به مشارکت در امر نظارت بر کارآموزي  مسئولین کارآموزي طی هماهنگی با اساتید دانشکده: 1- 8

  نمایند هاي الزم ارائه می ریزي ارتباط با صنعت جهت اعمال برنامه لیستی به دفتررا طی  دانشجویان

ارتباط با صنعت با توجه به لیست کارآموزان در شهرستانهاي مختلف و نحوه همکاري اساتید بازدید کننده که در  دفتر :2- 8

ت به صدور احکام مأموریت آنها و ارائه آن بهمراه لیست ریزي الزم را معمول و نسب فرمهاي مربوطه منظور گردیده است برنامه

  .نماید دانشجویان بازدید شونده اقدام می

اساتید ناظر موظفند ضمن بازدید از محل کارآموزي دانشجویان بمنظور کنترل روند انجام کارآموزي آنها، نسبت به تکمیل  :3- 8

ارتباط با صنعت بهمراه گزارش کامل بازدید اقدام نماید و مذاکراتی را با  دفترو ارائه آن به ) طراحی فرم(فرم ارزشیابی کارآموز 

ما بین با این دانشگاه، مشکالت موجود، روند انجام کارآموزي دانشجویان، انجام و  مسئولین صنعت در خصوص همکاریهاي فی

   .نتیجه را به دانشگاه منعکس نمایند

اگر  و  .با صنعت تحویل دهند ارتباط دفترزدید خود را حداکثر تا پایان شهریور ماه به باید گزارش کامل با اساتید ناظر می -1تبصره

  . دوره کارآموزي در طول ترم باشد تا یکسال پس از شروع نیمسال بعد به دفتر ارتباط با صنعت تحویل شود 

ر موجه داشته باشند، این مسئله باید در در صورتیکه دانشجویان کارآموز در زمان انجام بازدید اساتید ناظر، غیبت غی -2تبصره

بدیهی است در صورت بروز چنین مسائلی، . گزارش بازدید اساتید ناظر قید گردد تا اقدامهاي الزم در این خصوص انجام پذیرد



ات حذف توانند با همکاري آموزش دانشکده و بنابر تشخیص خود نام دانشجوي مربوطه را از لیست درج نمر مسئولین کارآموزي می

   .و ایشان را در درس کارآموزي مردود نمایند

  گزارش گواهی پایان دوره کارآموزي - 9ماده

اي را دال بر اتمام دوره از آن واحد  دانشجویان کارآموز پس از اتمام دوره کارآموزي و تسویه حساب با محل مربوطه باید نامه: 1- 9

   .مسئول کارآموزي دانشکده ارائه نماینددریافت نموده و بهمراه گزارش کامل کارآموزي به 

   :باید حتماً ذکر گردیده باشند در گواهی پایان دوره کارآموزي موارد ذیل می -1تبصره

  تعداد ساعات گذرانیده شده کارآموزي  -الف

  تاریخ شروع و پایان دوره کارآموزي  - ب

  موضوع کارآموزي  - ج

  نام سرپرست کارآموزي در صنعت  - د

  .الذکر باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد چنانچه گواهی ارائه شده فاقد موارد فوقبدیهی است 

چنانچه ثابت شود که دانشجو بدون حضور و انجام کارآموزي در یک واحد، تائیدیه پایان کارآموزي دریافت نموده  -2تبصره

موضوع را در شوراي دانشکده مطرح و اقدامات الزمه را در خصوص مردود نمودن  مسئولین کارآموزي و آموزش دانشکده موظفند

  .نمره کارآموزي و حتی محروم شدن دانشجو از یک ترم تحصیلی بعمل آورند

فرم (دانشجویان کارآموز موظفند پس از انجام کارآموزي، نسبت به تکمیل دقیق فرم ارزیابی دانشجو از محل کارآموزي : 2- 9

  .اقدام و آنرا بهمراه سایر مدارك به مسئول کاراموزي ارائه نمایند) 14شماره  کارآموزي

الذکر براي کاراموزي در تابستان حداکثر تا پایان شهریور ماه و براي کارآموزي  هاي فوق مدت تعیین شده جهت ارائه گواهی: 3- 9

  .در طول ترم حداکثر یکماه پس از شروع ترم بعد خواهد بود

  وه ارزشیابی گزارش کارآموزي دانشجویاننح  -10ماده

آنها موظفند در . نمایند مسئولین کارآموزي گزارش کارآموزي دانشجویان را جهت ارزیابی و اعطاء نمره به اساتید تحویل می :1- 10

را که با توجه به نمره باقیمانده  2باشد از اساتید کارآموزي دریافت نموده و  نمره می 18موعد تعیین شده نمرات را که سقف آن 

آید به آن اضافه نموده و نمره نهائی دانشجویان را در  کننده و نیز فرم ارزشیابی صنعت از دانشجویان بدست می ارزیابی اساتید بازدید

باط با ارت دفترهاي کارآموزي تا پایان مهرماه به  لیست درج نمره ارسالی از اداره کل آموزش وارد و در نهایت آنرا بهمراه تأئیدیه

ارتباط با صنعت سپس لیست تائید شده دانشجویان را به اداره کل آموزش  دفتر. هاي الزمه ارسال نمایند صنعت جهت انجام کنترل

   .ارسال خواهد نمود



ارتباط با صنعت لیست درج نمره تکی،  دفترالتحصیل و سایر موارد خاص، با تشخیص و هماهنگی  براي دانشجویان فارغ - تبصره

   .خواهد شد صادر

   نحوه انتخاب و معرفی کارآموزان و صنایع نمونه  -11ماده

اداره کل فناوري و ارتباط با صنعت هر سال بمنظور تشویق و ترغیب دانشجویان با توجه به معیارهاي مشخص و با : 1- 11

ها اسامی آنها را جهت اطالع  طریق رسانهها تعدادي را بعنوان کارآموزان نمونه انتخاب و از  هماهنگی مسئولین کارآموزي دانشکده

نماید و تا حد مقدور تشویقهاي مالی نیز در مورد آنها اعمال  هاي بالقوه این کارآموزان اعالم می صنایع کشور و آشنائی آنها با توانایی

  .نماید می

اند نموده  ریزي خوبی را داشته ي و برنامهاي که در امر کارآموزي همکار این اداره کل همچنین اقدام به انتخاب صنایع نمونه :2- 11

  .دهد و آنها را طی مراسمی رسمی توسط هیئت محترم رئیسه دانشگاه مورد تقدیر و تشویق قرار می

اي  ها و طی نامه ارتباط با صنعت و با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات دانشکده دفترالذکر توسط  معیارهاي فوق -1تبصره 

ارتباط با صنعت معرفی  دفتربه  لیستیدانشجویان کارآموز نمونه و صنایع نمونه طی  .گردند ها ابالغ می نشکدهبصورت رسمی به دا

   .گردند می

   .باشد هر دانشکده مجاز به معرفی یک کارآموز نمونه بازاي هر پنجاه نفر کارآموز خود می  -2تبصره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


