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  گزارش كارآموزيراهنماي 
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  مراحل ثبت نام و اجراي كارآموزي

 هماهنگي با استاد راهنما جهت تاييد محل كارآموزي -1

  .)در صورت نياز(براي محل كارآموزي مورد نظر  آموزشدريافت معرفي اوليه از دفتر  -2

 .و شروع دوره كارآموزي ستادو تعيين موضوع كارآموزي توسط ا تاييد محل كارآموزي توسط استاد كارآموزي -3

 .تكميل آن و تاييد توسط استاد ،"خالصه اطالعات كارآموزي"دريافت فرم  -4

و پر كردن فرم ب در مقاطع ماهانه و فرم پايـان   از آموزش و يا انتشارات "پايان دوره كارآموزي"و فرم  "ب"دريافت فرم  -5

 .دوره كارآموزي در انتهاي دوره كارآموزي

و تهيه يك گزارش مكتوب مطابق با سرفصل هاي تشريح شده مـرتبط   كامل كار عملي در محل مورد نظرانجام يك دوره  -6

 .با كار عملي انجام شده در محل كارآموزي

 .توسط استادكارآموزي با نظر استاد راهنما و تاييد گزارش نهايي تهيه و تنظيم گزارش  -7

 .زارش كارآموزي قرار داده مي شودگ انتهايدر  "خالصه اطالعات كارآموزي"و  "ب"فرم هاي  -8

پس از تكميل توسط شركت، مهر و امضا شده و به استاد همراه با گزارش نهايي تحويـل داده   "پايان دوره كارآموزي"فرم  -9

 .مي شود

بوده و ضمنا عـالوه بـر   ) به شرح زير(گزارش نهايي شامل يك گزارش مكتوب صحافي شده بر اساس رنگ هاي مصوب  -10

دقت كنيـد  . گزارش كارآموزي است باشد PDFو  Wordده بايد شامل يك سي دي كه در برگيرنده فايل سه فرم ذكر ش

 .سي دي بايد شامل هر دو فورمت ذكر شده باشد

  رنگ  مقطع  رشته

  خاكستري  كارداني  ايمني صنعتي -صنايع

  قهوه اي  كارشناسي  ايمني صنعتي -صنايع

  سبز  كارداني  نرم افزار -كامپيوتر

  سبز  كارشناسي  نرم افزار -تركامپيو

  آبي  كارشناسي  سخت افزار -كامپيوتر

ICT قرمز  كارشناسي  

 

 .آموزش به ارسال نمره نهايي از طرف استاد مربوطه -11



 ٣

  : مهم تذكرات

 .كارآموزان محترم موظف به اجراي دقيق قوانين انضباطي و اجرايي محلهاي كارآموزي مربوطه مي باشند -1

 .حداكثر بايستي يكماه بعد از اتمام دوره كارآموزي انجام گيرد استاد مربوطهي به تحويل گزارشهاي كارآموز -2

زمان كارآموزي كامال مي بايست مطابق با جدول زير باشد و در صورت تجاوز دانشـجو از زمـان مربوطـه، درس مربوطـه      -3

 .حذف آموزشي مي گردد و سپس دانشجو موظف است در ترم ديگري مجددا درس را اخذ نمايد

  حداكثر مهلت تحويل  زمان اخذ درس

  بهمن ماه همان سال 30  ترم مهر

  تيرماه سال بعد از آن 31  ترم بهمن

  شهريورماه همان سال 31  ترم تابستان

 

  :ايميل مديران گروه در صورت نياز به هر گونه تماس -4

  www.mehranchegini.comو  chegini3000@yahoo.com: آقاي مهندس چگيني

 www.soleimani.epage.irو  hd_soleimani@yahoo.com: آقاي دكتر سليماني

 m_shahrokhzadeh@yahoo.com: آقاي مهندس شاهرخ زاده

و نام دانشگاه و عنوان محل كار آموزي و نام استاد كار آموزي و نام دانشـجو و زمـان   ) ترجيحا(در روي جلد آرم دانشگاه  -5

  .الزامي است  بصورت زركوب )90تابستان : مثال(م كارآموزي انجا

 دانشـجو و زمـان انجـام كـارآموزي    نـام   كر عنوان كارآموزي وبراي كتابچه نهايي در زمان صحافي بغل نويسي كتابچه با ذ -6

  .الزامي است

-همان اندازه براي متون التين مـي  با Times New Romanبراي متون فارسي و  13با اندازه  Blotusفونت نوشتاري  -7

 .در متن قرار مي گيرند Boldتيترها به صورت . باشد

بـا   Line Spacingطـرف مـي باشـد بـا      4سانتيمتر از  2.5صورت  به Wordحاشيه ها بر اساس پيش فرض نرم افزار  -8

  .1.15اندازه 

  .در صورت استفاده از كتاب يا منابع اينترنتي ، ذكر آدرس منابع در پايان كتابچه الزامي است  -9



 ۴

  :گزارش كارآموزيفصل بندي 

 سفيد: صفحه اول -1

 بسم اهللا الرحمن الرحيم: دومصفحه  -2

 مطابق روي جلد: سومصفحه  -3

 و قدرداني تشكر: چهارمحه صف -4

 چكيده :پنجمصفحه  -5

 فهرست -6

 :فصول -7

چارت سازماني، تهيه مشخصات كامل از آشنايي كلي با مكان كارآموزي به همراه شرح كامل محل كارآموزي و : فصل اول

  .، خدمات و محصوالت، دستگاهها و عناوين كارهاي عملي پيشنهاديروش هاي توليد، واحدها

  كسب شده است بخش هاي مرتبط با رشته عملي كارآموزارائه دانشي كه از  و ارزيابي :دومفصل 

    شرح موضوع كارآموزي، نقش دانشجو و مباني نظري الزم جهت انجام دوره كارآموزي: سومفصل 

در شركت مورد نظر در ارتباط با مباحث يا تحقيق مرتبط با موضوع كارآموزي انجام يك يا چند كار عملي : چهارمفصل 

  .تحصيلي و تهيه گزارش مكتوب در ارتباط با كار عملي انجام شدهآموزشي 

  تحليل، پيشنهادات، جمع بندي و نتيجه گيري: پنجمفصل 

دقت شود در اين فصل چهارم مباحث نظري اهميت كمي دارند و تنها اطالعات : تبصره مخصوص دانشجويان صنايع

  .ذيرفته است بايد تدوين گرددمرتبط با محل كارآموزي كه توسط دانشجو انجام پ

  .ليست مراجع و منابع مرتبط مي بايست آورده شود الزاما در انتهاي گزارش



 ۵

 

  »گزارش ماهيانه سرپرست كارآموز«: فرم ب

    :...............لغايت............   :تاريخ  گزارش از

  :نام و نام خانوادگي دانشجو

  :نام واحد اجرايي                            :سمت   :                   به سرپرست كارآموز

   

  ضريب  عالي  خوب  متوسط  ضعيف  اظهار نظر سرپرست كارآموزي  رديف

            در كارگاه انضباطرعايت نظم و ترتيب و   1

            ميزان عالقه به همكاري با ديگران  2

            عالقه به فراگيري  3

            استعداد فراگيري  4

            ايف و ميزان پشت كارپيگيري وظ  5

            مديريت و رفتار با افراد تحت سرپرستي  6

            ارزش پيشنهادات كارآموزجهت بهبود كار  7

            كيفيت فني گزارش هاي كارآموز به كارگاه  8

            ميزان بكارگيري اطالعات علمي و نظري  9

  .)در كادر زير چيزي نوشته نشود(                                                                                                                 

  :                                                                                      تعدا روزهاي غيبت

  :غير موجه                    :موجه

  

  :جهت بهبود برنامه كارآموزي پيشنهادات سرپرست كارآموز

 :تلفن محل كار آموزي و يا تلفن سرپرست مستقيم  كار آموز

                                                                                                                           

  :سرپرست كارآموز و مهر محل امضا                                                                                                                    

  :تاريخ

  :شماره

      



 ۶

  
  

  »فرم پايان دوره كارآموزي«

  

 

 

  مديريت محترم پژوهشي 

  با سالم ،

روز  ………معادل. ……………الي.….…………از تاريخ. …………خانم/ بدين وسيله  گواهي مي گردد كه آقاي  

  ضمناً رفتار ايشان در محل كارآموزي.  ساعت مفيد كاري در محل حضور داشته است..  ……و

         .ارزيابي مي گردد) خوب      متوسط          بسيار خوب (  

  امضاء باالترين مقام مهر و                                                                                                         

  

  )صنعت(نظريات سرپرست كارآموزي 
  عالي

  نمره 4

  خوب

  نمره 3

  متوسط

  نمره 2

  ضعيف

  نمره 1

          ر واحد صنعتيحضورغياب و رعايت نظم و ترتيب د

          ميزان عالقه به همكاري و فراگيري

          كسب تجربه كاري و به كارگيري تكنيك ها

          ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار

          كيفيت گزاش هاي كارآموز به واحد صنعتي

  :)گرايش و مقطع تحصيلي(رشته تحصيلي                                         :نام ونام خانوادگي

  :)دانشگاه(نام نام خانوادگي استاد كارآموزي                                    :نيمسال اخذ كارآموزي

 :)صنعتي(نام و نام خانوادگي استاد كارآموزي :                                     محل انجام  كارآموزي

  :شماره

  :تاريخ

 :ستپيو

  :تاريخ

  :شماره
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 فرم خالصه اطالعات كارآموزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تاريخ و امضا استاد كارآموزي  

  :تاريخ و امضا استاد كارآموزي

  

  :اد كارآموزيتاس                           :نام نام خانوادگي دانشجو

  :سرپرست كارآموزي                                    :شماره دانشجويي

  :ترم و كد كارآموزي                                       :گرايش/ رشته 

  :تاريخ و امضا دانشجو                                      :يمقطع تحصيل

  :تلفن تماس دانشجو

  :نام محل كارآموزي

  :آدرس و تلفن كارآموزي

  :عنوان و موضوع كارآموزي

 :شروع و روزهاي كارآموزي


