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 صورتجلسه مورخ امضاء و نام خانوادگی نام ثبت و نگهداری

    ئیسه دانشگاهدبیر هیات ر

 پرونده:   مدیر دفتر طرح، برنامه و بودجه

 

 دانشگاه صنعتي امیرکبیر
 )پلي تکنیک تهران(  

 اقدام کنندگان

 تاریخ ءامضا واحد سازمانی و نام خانوادگی نام اقدامات
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 مدير مالک نادری
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 کارشناس حيمحمدحسین صبو

 دکتر روحي

 دکتر آزادمهر

 دکتر تقوايي پور

 مهندس سماعي يکتا

اعضای 

کارگروه 

 کارآموزی

 معاونت پژوهش و فناوری  مسعود برومند تايید کننده
  

 ريیس دانشگاه احمد معتمدی تصويب کننده
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 قسمت: 

 

 :پیشگفتار

آموزش عالی هر کشور، هر اندازه از نظر آموزش های تئوریک )هم کالسیک و هم مدرن( قوی 

تواند به تنهایی موفق باشد. همین امر، باشد، باز هم در تهیه زمینه رشد اقتصادی و صنعتی نمی

در حال حاضر که دوره   .آموزش و کسب تجربه از محیط واقعی کار را توجیه مینماید گسترش دامنه

مدرک گرايي سپری شده است و جامعه، صنعت و دانشگاه بايد زمینه های الزم برای کسب تجربه مفید را 

ف بین پذيرش کارآمـوزان از دانشگاهها، به عنوان کوششـي جهت التـیام شکا، برای دانشجويان فراهم سازد

است تا بخشي از خال آموزشي،   صورت گرفته "عرصه عمل"مي گذرد   نظام آموزش رسـمي با آنچه در صنعت

آشنايي با حرف و مشاغل در صنعت را ترمیم نموده، به توسعه نگرش دانشجويان نسبت به نظام صنعتي 

گذرد، آن ها را قادر خواهد -ت ميوقوف بیشتر دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به آنچه که در صنع   .بیانجامد

نمود، تا دامنه گسترش اطالعات و مهارت ها و شناسايي حرف را توسعه میدهد. عالوه بر اين، تماس از 

نزديک کارآموزان با صنعت، فرصتهای مناسب را برای بهره گیری از يافته ها و دانسته های آکادمیک در 

مناسبي را جهت استعداد سنجي و به محک نهادن عالقه موقعیتهای عملي، فراهم مینمايد و فرصتهای 

کارآموزی دانشجويان، با توجه به متداول ترين اسلوب کارآموزی يعني  .کارآموزان، از پي خواهد داشت

آموزش در محیط حرفه و آموزش در محیط مادی صورت گرفته تا با انتقال آموزش به محیط حرفه و بهره 

 .کار، بتوان حلقه های مفقوده را در نظام آموزش دانشگاهي تکمیل نمودگیری از دانش ناشي از محیط 

تنظیم گرديده است. دانشگاه صنعتي امیرکبیر  کارآموزی دانشجويانتبیین فرآيند  به منظوراين دستورالعمل 

ه التحصیالن برای ورود به صنعت و آشنايي با محیط کار و همچنین باهمیت موضوع آمادگي فارغبا توجه به 

های يادگرفته شده و کمک به حل مشکالت صنعت، برای گذراندن هر چه بهتر و مؤثرتر کارگیری تئوری

 دوره کارآموزی محتوای اين دستورالعمل تدوين شده است.
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 فهرست مطالب
 

 

 هافهرست شکل
 

 
 

 فهرست جداول
 

 

  رویه ها و مستندات مرتبط

 ن مسـتند باشـد و تیییـرات در ايـد و يا رويه حاضر مـرتبط مـيمستنداتي که به هر نحوی با مستن ها ورويه

 گردد.دهد در اين بخش با نام و شماره آن ارائه مينیز تحت تاثیر خود قرار مي ها راآن

 AUT-PR-0003                گذاری مدارک و مستندات دانشگاهرويه شماره

 

 هدف

 و دسـت انـدرکارهـای مختلـف ها و وظايف بخـشف نقشارائه گردش کار، تعريبه منظور ، دستورالعملاين 

موضـوع کـارآموزی تمـامي ايـن دسـتورالعمل مـي باشـد.  کـارآموزیمالحظه نمودن قوانین حاکم در حوزه 

 گیرد. ها و واحدهای زيرمجموعه دانشگاه صنعتي امیرکبیر را در بر ميدانشکده
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 واژگان و تعاریف

 :دانشگاه صنعتي امیرکبیر دانشگاه 

 معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اونت پژوهشي:مع 

 :مديريت فناوری و  ارتباط با صنعت  اداره ارتباط با صنعت 

 های دانشگاه صنعتي امیرکبیردانشکده: تمامي دانشکده 

 واحد: واحدهای اقماری زيرمجموعه دانشگاه در ساير شهرها 

 شودفي ميصنعت: واحدی که دانشجو برای گذراندن کارآموزی به آنجا معر 

 شودکارآموز: دانشجويي که از طرف دانشگاه برای دوره به صنعت معرفي مي 

  مسئول کارآموزی دانشگاه: فردی که از طرف اداره ارتباط با صنعت در خصوص موضوع کارآموزی

 شود.معرفي مي

  مسئول کارآموزی دانشکده: فردی که از طرف دانشکده مسئولیت سرپرستي کلیه امور کارآموزی

 دانشکده را بر عهده دارد

  استاد تخصصي کارآموزی: استادی که مسئولیت علمي و فني کارآموزی تعداد مشخصي از

 کارآموزان را بر عهده دارد

بر اساس قوانین آموزشی دانشگاه هر دانشجو در طی دوره کارشناسی  واحد کارآموزی: -1ماده 

نمرات کارآموزی را طی نماید. ی خود از یکصد و چهل واحد درس واحد کارآموزی دوبایست می

شود. همچون نمرات سایر دروس در کارنامه دانشجویان منظور گردیده و در معدل کل محاسبه می

التحصیل نخواهند فارغ ،دانشجویان بدون گذرانیدن کارآموزی و قبول شدن در این واحد درسی

 شد.

باشد. دو دوره جداگانه ميرس يک واحدی طي کارآموزی به عنوان يک دها در برخي از دانشکدهتبصره: 

گیری در خصوص تیییر میزان کارآموزی بر عهده گروه آموزشي و مسئولین آموزشي دانشکده و تايید تصمیم

 باشد. اداره کل آموزش دانشگاه مي
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هايي کـه يـک دوره کـارآموزی دوره کارآموزی برای دانشجويان دانشکده شرایط اخذ کارآموزی: -2ماده 

هايي که دو دوره کارآموزی دارند دوره کارآموزی يـک در دانشکدهباشد. مي 6دارند اولین تابستان بعد از ترم 

شـود. اجرايي مي 6و کارآموزی دو اولین تابستان بعد از ترم  4برای اين دانشجويان اولین تابستان بعد از ترم 

 باشد.پذير نميامکانبه طور همزمان برگزاری دو دوره کارآموزی 

باشند مجاز به اخذ واحد در ترم تابستان کارآموزی می اخذ واحددانشجویانیکه متقاضی  -1تبصره 

 در غیر اینصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد. باشند.نمی

التحصیلی بوده و یا دانشجویان متقاضی انجام کارآموزی در طول ترم باید در شرف فارغ -2تبصـره 

حدداکرر ده واحدد  ،انده انها با احتساب واحد کارآموزی و واحد پروژه پایانیتعداد واحدهای باقیم

 .باشد

 شرایط محل کارآموزی:  -3ماده 

 های مورد نظر جهت انجام دوره کارآموزی بايد شرايط ذيل را داشته باشند:محل

 ها یا ارگانهای دولتی باشند.االمکان تابع یکی از وزارتخانهحتی -

 با رشته تحصیلی دانشجو و موضوع کارآموزی مطابقت داشته باشد.ها نوع فعالیت آن -

محل انجام کارآموزی ترجیحاً در زمینه امور تولیدی، تحقیقاتی و اجرائی فعالیدت داشدته  -

 باشد.

 مورد تایید مسئولین کارآموزی دانشگاه و دانشکده باشد. -

 مدت دوره کارآموزی  -4ماده 
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 نام:نحوه ثبت -5ماده 

نام، حذف و های ثبتاداره کل فناوری و ارتباط با صنعت با هماهنگي اداره کل آموزش دانشگاه تاريخ -5-1

 نمايد.تیییر محل کارآموزی را تعیین و اعالم مي

 )درخواست کارآموزی( توسط دانشجو: فرم شماره يک از طرف دانشکده به 1تکمیل فرم شماره  -5-2

شود. شود و تمامي موارد توسط ايشان تکمیل ميداده مييان متقاضي انجام دوره کارآموزی دانشجو

 باشد.اين فرم شامل مشخصات فردی، تحصیلي و عاليق فرد مي

بررسي اولیه درخواستها: درخواستهای ارائه شده از سوی دانشجويان متقاضي کارآموزی توسط  -5-3

ده و با توجه به شرايط دانشجويان محلي را به دانشجوی مسئول کارآموزی دانشکده بررسي ش

 نمايد. متقاضي کارآموزی پیشنهاد مي

تبصره: در صورتي که دانشجو بخواهد از لیستي که در سايت کارآموزی وزارت علوم محل کارآموزی خود 

گاه توسط مسـئول نمايد. تايید دانشجويان در سايت دانشتواند در سايت ثبت نام ميرا انتخاب نمايد، مي

 پذيرد.کارآموزی دانشگاه انجام مي

مسئولین کارآموزی موظفند اساتید کارآموزی را مناسب با موضوع کارآموزی دانشجویان  -5-4

انتخاب و لیست دانشجویان هر یک از اساتید را از طریق تابلو اعالنات به اطالع 

 دانشجویان برسانند.

بر روی محل  ل کارآموزی دانشکده و دانشجوقطعي شدن محل کارآموزی: با هماهنگي مسئو -5-5

 نمايند.کارآموزی به توافق رسیده و آن را قطعي مي

تايید اداره کل آموزش دانشگاه: اداره کل آموزش پس از دريافت لیست دانشجويان واجد شرايط  -5-6

 نام برای طول ترم، ضمن ثبت اطالعات الزمه و تطبیق نمودن تعدادکارآموزی در تابستان و ثبت

نام قطعي دانشجويان و صدور ( نسبت به ثبت2واحدهای گذرانیده شده با شرايط مندرج در ماده )

 نمايد.نامه برای آنها اقدام الزم را معمول ميمعرفي

پس از قطعي شدن ها مسئولین کارآموزی دانشکدهارائه لیست به اداره کل ارتباط با صنعت دانشگاه:  -5-7

یست کلي شامل نام، نام خانوادگي، شماره دانشجويي، محل کارآموزی، نفرات برای انجام کارآموزی، ل
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در صورت نیاز به اطالعات  آدرس و تلفن محل کارآموزی را به ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال نمايد.

 بیشتر پس از هماهنگي نسبت به ارسال ساير اطالعات اقدام خواهد شد.

ه به کم بودن تعداد دانشجويان متقاضي کارآموزی، ارسال تبصره: برای کارآموزی در طول ترم و با توج

 مشخصات به صورت موردی خواهد بود.

 

ای به امضای رئیس دانشکده خطاب به صنعت ارسال و از آنهای در خصوص معرفي نامه اولیه: نامه -5-8

ه دانشجو ای کتوانند طرح و پروژهشود و در صورتیکه مينیاز به کارآموز مورد نظر استعالم گرفته مي

 ها انجام دهند اعالم نمايند.توانند برای آنو يا گروهي از دانشجويان مي

های صادر شده، توسط مسئول کارآموزی دانشکده انجام خواهد نامهتبصره: کنترل و بررسي معرفي

ها توسط دانشکده اقدام و به نامهپذيرفت و پس از حصول اطمینان نسبت به امضاء و مهر معرفي

گردد. عدم مراجعه دانشجو جهت دريافت معرفي نامه به منزله انصراف دانشجو از ويان ارائه ميدانشج

 باشد.دوره کارآموزی مي

ها با ارائه تايیديه صنعت:  مطابق فرم شماره ب که از سوی دانشگاه برای صنعت اعالم شده است آن -5-9

 نمايد.کارآموزی دانشجو در آنجا موافقت مي

کارآموزی: از سوی مسئول کارآموزی دانشجو به يکي از اساتید تخصصي استاد معرفي دانشجو به  -5-10

شود. مطابق فرم دانشکده جهت به عهده گرفتن مسئولیت استاد تخصصي کارآموزی معرفي مي

 نمايد.شماره ج استاد تخصصي کارآموزی موافقت خود را با اين موضوع اعالم مي

یس دانشکده خطاب به صنعت به همراه فرم شماره د ای به امضای رئنامه نهايي: نامهمعرفي -5-11

 شود.)ارزشیابي صنعت از دانشجو( ارسال مي

با هماهنگی و نظر استاد تخصصی کارآموزی: دانشجو ضمن همداهنگی  :شروع کارآموزی -6ماده 

نماید. الزم به ذکر است دانشجو موظدف اسدت کامل با استاد تخصصی خود، کارآموزی را آغاز می

  قیق شروع و ساعات حضور خود را به استاد تخصصی اعالم نماید.زمان د

 اتمام کارآموزی:  -7ماده 
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تحويل مدارک دال بر اتمام کارآموزی به دانشگاه: پس از اتمام کارآموزی دانشجو نامه صنعت به  -7-1

ه ، گزارش نهايي کارآموزی و دفترچه تکمیل شده را به مسئول کارآموزی دانشکد1همراه فرم شماره 

 ظرف مدت اعالم شده از سوی دانشکده تحويل نمايد.

ارزيابي استاد کارآموزی: استاد کارآموزی موارد تحويل شده به ايشان را بررسي نموده و فرم مربوطه  -7-2

 نمايد.را تکمیل و آن را به مسئول کارآموزی دانشکده تحويل مي

ابي استاد کارآموزی و موارد ارسال ارائه نمره نهايي: مسئول کارآموزی دانشکده پس از بررسي ارزي -7-3

 نمايد.شده از سوی صنعت، نمره نهايي را به آموزش اعالم مي

ای خطاب به محل انجام کارآموزی دانشجويان تقدير و تشکر از صنعت: در پايان دوره کارآموزی نامه -7-4

ر از به تفکیک و ذکر نام کامل آن صنعت به امضای رئیس دانشکده ارسال و ضمن تقدير و تشک

 های صورت گرفته، در صورت پیشنهاد آن را ارئه نمايند.ايشان بابت همکاری

 امتیازات:

پذيرند به میزان ..... اساتید تخصصي کارآموزی به ازای هر دانشجو که برای درس کارآموزی مي -1

 شود.امتیاز گرنت پژوهشي برای آنها محسوب مي

شود. برای انتخاب کارآموز نمونه از دیر مینفر ازکارآموزان نمونه تق 3در هفته پژوهش از  -2

شود یک یا دو نفر را با ذکر دالیل معرفی نمایند. اداره ارتباط با دانشکده درخواست می

 نماید.نفر را برای تقدیر انتخاب می 3ها صنعت دانشگاه نیز از بین آن

کارآموزی شود. مسئولین در هفته پژوهش از استاد تخصصی کارآموزی نمونه تقدیر می -3

ها یکی از اساتید را انتخاب و با ذکر دالیل به اداره ارتباط با صنعت دانشگاه دانشکده

نمایند. اداره ارتباط با صنعت دانشگاه نیز از میان آنها یک نفر را جهت تقدیر ارسال می

 . کندمعرفی می

ه عهده اداره ارتباط با شود. انتخاب يک نفر بدر هفته پژوهش از مسئول کارآموزی نمونه تقدير مي -4

 باشد.صنعت دانشگاه مي

 

  

 


