
 کارورزي/  کارآموزي واحد باره در
 

 کارورزي/  کارآموزي واحد اخذ براي شده گذرانده واحدهاي نصاب حد
 

 واحد 100  حداقل وستهیپ یکارشناس هاي دوره در
 واحد 60 وستهیناپ یکارشناس هاي دوره در
 واحد 50 وستهیناپ و وستهیپ یکاردان هاي دوره در

 
 

 240واحدي دو کارآموزي براي. گردد یم مشخص رشته هر یدرس سرفصل مطابق کارآموزي ساعت مجموع
 .گردد نییتع ساعت 320 واحدي سه کارآموزي براي و ساعت

 
 یابیارز اساس بر کارورزي   / کارآموزي درس نمره 20 از نمره 4 کارورزي  / کارآموزي نامه نییآ مطابق
 محل در کارورزي   / کارآموزي سرپرست توسط که است کارورزي   / کارآموزي 4 شماره فرم در مندرج

 محل تیفیک ، کارآموزي کار گزارش اساس بر گرید نمره 16 و است شده انجام کارورزي   / کارآموزي
 .باشد یم کارورزي   /کارآموزي استاد یابیارز و کارآموزي

 
 

 نمره اخذ و کارآموزي انجام و کارآموزي محل به نامه یمعرف اخذ مراحل
 
 ترم شروع در کارآموزي محل کردن دایپ و کارورزي/   کارآموزي درس واحد انتخاب -1
دانشگاه ،  تیسا از دانلود ای مربوطه رشته یآموزش کارشناس از) کارآموزي 1 شماره فرم( کارآموزي تقاضاي فرم اخذ -2

 راهنماي استاد گروه، ریمد گروه، یآموزش ، کارشناس توسط فرم امضاي و دییتا سپس و دانشجو توسط فرم پرکردن
 کارآموزي

 داشتن دست در با کارآموزي محل به ارائه براي یرسم نامه یمعرف افتیدر جهت گروه یآموزش کارشناس به مراجعه -3
 شده لیتکم 1 شماره فرم

 ارائه و )3 شماره فرم( کار روند گزارش هیته و کارآموزي مدت طول در شده مشخص برنامه اساس بر کارآموزي انجام -4
 و شود پر3 شماره فرم برگ کی کارآموزي محل در حضور هفته هر ازاي به ،یهفتگ صورت به مربوطه راهنماي استاد به

 واحدي3 کارآموزي براي هفته 6 براي فرم 6 و واحدي 2 کارآموزي براي هفته 4 براي فرم 4 حداقل
 )است کارآموزي محل در شما مسئول که یکس( کارآموزي سرپرست و دانشجو توسط 2 شماره فرم لیتکم -5
 کارآموزي محل توسط فرمها ممهورنمودن و کارآموزي سرپرست و دانشجو توسط 4 شماره فرم لیتکم -6



 :ریز هیشب متن با مربوطه شرکت و اداره سازمان، از کارآموزي دوره انیپا یگواه-7 
 موسسه آموزش عالی پیروزان 

 کمیعل سالم
 .......................... ییدانشجو شماره به .............. رشته دانشجوي ............................. خانم   /آقاي شود یم یگواه
 دوره

 .است دهیگذران مرکز نیا در تیموفق با          /   / خیتار تا        /   / خیتار از ساعت ........... مدت به را خود کارآموزي
 لوح همراه به کارآموزي راهنماي و کارآموزي نامه نیآئ در شده مشخص فرمت اساس بر کارآموزي کار گزارش هیته -8

 تیسا در را کارآموزي راهنماي و نامه نیآئ نیا توانند یم محترم انیدانشجو که آموزي کار گزارش حاوي (CD) فشرده
  .ندینما دانلود دانشگاه

 همراه به کارآموزي راهنماي استاد به 4 و 3 و 2 و 1 شماره هاي فرم همراه به کارآموزي انیپا کار گزارش لیتحو -9
 دیاسات دیبازد به مربوط 6 شماره فرم و نمره ثبت جهت 5 شماره خام فرم

 : ديیکل زمانهاي
 سال همان بهمن ماه 15 :کارآموزي یینها کار گزارش لیتحو مهلت نیآخر ، اول مسالین در واحد انتخاب -1
 تحصیلی الشهریور ماه س 15 :کارآموزي یینها کار گزارش لیتحو مهلت آخرین ، دوم نیمسال در واحد انتخاب -2
 سال همانشهریور ماه 15 :کارآموزي یینها کار گزارش لیتحو مهلت نیآخر ، تابستان در واحد انتخاب -3
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :کارآموزي گزارش ارائه نحوه -
 :باشد ریز موارد شامل دیبا کارآموزي گزارشات هیکل
 .گردد یصحاف و پیتا یستیبا کارآموزي گزارشات هیکل-1
 )است شده داده نشان بعد صفحه در که)(جلد روي فرم مطابق( جلد روي -2
 میالرح الرحمن اهللا بسم :اول صفحه -3
 .است شده داده نشان بعد صفحه در که جلد روي فرم مطابق :دوم صفحه -4
 تشکر و مقدمه :سوم صفحه -5
 .گردد ذکر صفحات شماره با دیبا مطالب عنوان فهرست :چهارم صفحه-6
 :بعد به پنجم صفحه از-7

 کارآموزي مکان با یکل ییآشنا :اول فصل
 کارآموز یعمل رشته با مرتبط هاي بخش یابیارز : دوم فصل
 نهیشیپ و جینتا و ها آموخته آزمون :سوم فصل
 :توجه
 مربوطه همراه به راهنما استاد به کارآموزي گزارش از شده پیتا نسخه کی ارائه - CD گروه ریمد دییتا از پس که است یالزام

 مواجه مشکل با دانشجو یلیالتحص غ فار صورت نیا ریغ در است یهیبد .شود یم داده لیتحو دانشگاه مرکزي کتابخانه به
 .شد خواهد

 کارآموزي گذراندن محل اداره   / شرکت   / یصنعت واحد به آن از نسخه کی و بوده رو کی کارآموزي گزارش االمکان یحت -
 .شود ارائه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 کارآموزي گزارش جلد روي نمونه

 
 

 کارآموزي گزارش
 : دانشکده

 : گروه
 : یلیتحص رشته
 : یلیتحص مقطع
 )سازمان اداره، شرکت، نام(شود نوشته است دهیگرد انتخاب کارآموزي عنوان به که یمحل نام: مکان

 :کارآموزي موضوع
 : کارآموزي استاد

 شود نوشته کارآموزي استاد یخانوادگ نام و نام
 

 : کننده هیته
 شود نوشته دانشجو یخانوادگ نام و نام

 
 :مسالین

 
 : یلیتحص سال

 
 
 
 
 
 
 
 



 کارورزي/  کارآموزي دوره گذراندن نحوه و مقررات با ییآشنا
 :یانضباط مقررات

 :باشند یم ریز موارد تیرعا به ملزم گردند یم یمعرف اداره   / شرکت   / یصنعت واحد به کارآموزي جهت که یانیدانشجو -
 /  یصنعت واحد یبهداشت و یمنیا لیوسا از استفاده نیهمچن و کار طیمح ضوابط و مقررات ن،یقوان هیکل قیدق تیرعا به ملزم کارآموز -

 .باشد یم مربوطه اداره   / شرکت
 یصنعت واحد هاي دستورالعمل و مقررات طبق موارد ریسا انجام و کار محل در مرتب حضور به موظف یمیتنظ برنامه چارچوب در کارآموز -

 .باشد یم مربوطه اداره   / شرکت   /
 و حل اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در خود میمستق سرپرست قیطر از منحصرا را خود اداري مشکالت و مسائل است موظف کارآموز -

 .دینما فصل
 داشته اداره   / شرکت   / یصنعت واحد ای کارخانه گرید ستمیس هر ای و دیتول خط اصالح ای و رییتغ به نسبت نظري کارآموز که یصورت در -

 ستمیس ای دیتول خط در میمستق اقدام نوع هر از و داده ارائه یبررس جهت صنعت در خود سرپرست به کتباً را خود شنهاديیپ مورد دیبا باشد
 .دینما خودداري جدا
 اطالعات دینبا کارآموز و بوده یالزام اداره   / شرکت   / یصنعت واحد امور ریسا و تکنولوژي ای و دیتول نهیزم در محرمانه اطالعات حفظ -

 نیباالتر ای و رعاملیمد یکتب اجازه با مگر دهد، قرار گريید اداره   / شرکت   / یصنعت واحد ای و شرکت شخص، اریاخت در را ها آن به مربوط
 .مربوطه واحد ییاجرا مقام

 صورت به تکرار صورت در و داده تذکر یشفاه صورت به اول مرتبه براي کارآموز، تعلل ای تخلف مورد حسب بر یستیبا کارآموز سرپرست -
 .دینما ارسال مربوطه دانشگاه با صنعت ارتباط دفتر به را آن از نسخه کی و نموده اخطار یکتب
 بر یمبن کارآموزي سرپرست تقاضاي به بنا و متعدد هاي تخلف از اطالع ای و مشاهده صورت در یدانشگاه واحد صنعت با ارتباط دفتر -
 یبررس منظور به مربوطه کارآموز سرپرست و کارآموزي درس استاد حضور با اي جلسه لیتشک خواستار متخلف، کارآموز تیوضع به یدگیرس

 شود یم لیتشک دانشگاه یآموزش معاونت از اي ندهینما حضور با که جلسه نیا در و دهیگرد کارآموز کار ادامه نحوه مورد در میتصم اتخاذ و
 یم دانشجو براي کارآموزي واحد شمردن مردود تا پرونده در درج و یکتب اخطار از کار، نیح در آمده شیپ اشکاالت و تخلف موارد به بسته
 .بود خواهد االجرا الزم آراء تیاکثر با جلسه نیا ماتیتصم .نمود اتخاذ میتصم توان
 :یقیتشو نظام

 منجر که ...و یطراح ،یاستخراج ،یاکتشاف ،یقاتیتحق ،ییاجرا هاي روش د،یتول خط اصالح ای و رییتغ نهیزم در ابتکار و نوآوري گونه هر از -
 مالحظه قابل ریتأث زین کارآموزي یابیارز در و شده استقبال یگرم به گردد، یم ها نهیهز کاهش و محصول تیکم شیافزا و تیفیک بهود به
 .داشت خواهد اي
 سازمان صیتشخ به آن یتخصص و یعلم ارزش که دهد ارائه خود کارآموزي مدت در یمهم نوآوري و ابداع اختراع، طرح، کارآموز چنانچه -

 شنهادیپ اساس بر ربطیذ صنعت با ارتباط دفتر باشد دهیرس مربوطه دانشگاه با صنعت ارتباط دفتر و رانیا یصنعت و یعلم هاي یپژوهش
 در(دانشجو یعلم هاي پروژه از یکی عنوان به را طرح نیا که دینما تقاضا مربوطه دانشگاه یآموزش گروه از تواند یم کارآموزي درس استاد

 .ردیبپذ وي از )امکان و تطابق صورت
 قیتشو و ازیامت نوع هر توان یم مربوطه وزارتخانه ای و اداره   / شرکت   / یصنعت واحد ضوابط و امکانات به بسته فوق هاي قیتشو بر عالوه -

 .گرفت نظر در باشد کارآموز در تیخالق و ابتکار هیروح بیترغ موجب که گريید هاي
 :کارآموزي گزارشات و برنامه

 مسائل و مشکالت با ییآنشا ها، رشته ریسا با آن ارتباط وهیش و کارآموز یعلم رشته کار طیمح با ییآشنا کارآموزي اهداف که ییآنجا از -
 است، ها کیتکن ريیکارگ به و عمل در ها آموخته آزمودن کاري، تجربه کسب ، اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموز رشته یعلم

 .گذاشت اجرا به مرحله سه در را کارآموزي برنامه توان یم
 



 :کارآموزي مکان با یکل ییآشنا -اول مرحله
 سازمان خچهیتار  -1
 التیتشک و یسازمان نمودار -2
 خدمات ای ديیتول محصوالت نوع -3
 یخدمات ای دیتول ندیفرآ از مختصري شرح -4

 .ابدی اختصاص فوق موارد یبررس به دیبا کارآموزي زمان ششم کی حداقل
 کارآموز یعلم رشته با مرتبط هاي بخش یابیارز -دوم مرحله

 اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموز رشته یسازمان اتیئجز یبررس با اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموز رشته تیموقع  -1
 اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموز رشته فیوظا شرح یبررس -2
 اقدام دست در جاري امور  -3
 ندهیآ هاي برنامه  -4
 .رود یم کار به اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در نظر مورد رشته توسط که ییها کیتکن -5
 .گردد یم مشخص کارآموزي راهنماي استاد توسط که مواردي ریسا -6

 .ابدی اختصاص فوق موارد یبررس به دیبا کارآموزي زمان ششم دو حداقل
 :جینتا و ها آموخته آزمون -سوم مرحله
 بیتصو با ، اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموزي موضوع و عنوان نهیزم در دانشجو یتخصص دانش کردن ادهیپ ها آموخته آزمون
 و یبررس به دیبا کارآموزي زمان ششم سه حداقل .باشد یم اداره   / شرکت   / یصنعت واحد در کارآموز سرپرست و کارآموزي استاد

 . ابدی اختصاص کارآموزي موضوع لیتحل


