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 2از  1

 /مسئول انجامزمانبندی شرح  شماره و عنوان

 مقدمه

عملی دوره کارشناسی تدوین  _هایسازی به عنوان یکی از درسواحد کارآموزی به منظور ایجاد وحدت رویه و شفاف دستورالعمل اجرایی گرفتن

های ها و یافتهکند تا ارتباط عملی وی با صنعت بیشتر شود و عمال در محیط کار قرار گیرد. دانششده است. گذراندن این دوره به دانشجو کمک می

خوب برای دانشجو بوده و به موارد  خود را بتواند در محیط عملی و کاری مورد آزمون و بررسی قراردهد. گذراندن این واحد درسی یک تجربه کاری

 شود:کار برده میهای زیر بهدر این دستورالعمل تعریف نماید.برد و سعی در کامل نمودن دانش خود میبپی  محل کارآموزیضعف خود یا 

 ارزیابی کارآموز را برعهده دارد.عضو هیات علمی که از طرف دانشکده راهنمایی، نظارت و استاد کارآموزی: 

 طور کلی برعهده دارد.عضو هیات علمی که از طرف دانشکده راهنمایی دانشجویان یک ورودی را بهاستاد راهنمای دوره: 

 که سرپرستی دانشجو را برعهده دارد. محل کارآموزیدر  فرد مسئولسرپرست کارآموزی: 

 

:شرايط و زمان  اخذ 7ماده 

 واحد کارآموزی

 / آموزشدانشجو بگیرند.توانند واحد کارآموزی را در تابستان می ،اندگذرانده واحد درسی 57دانشجویانی که  -7-7

اش آخر تحصیلی سالنیمکه  بگیردموزی را آتابستان دوره کارسال تحصیلی و خارج از تعطیالت نیمتواند در طول دانشجو در صورتی می -7-0

 033 با کارآموزی سه روز در هفته)یا حداکثر دو روز در هفته کالس داشته و بتواند واحد باشد 8اش حداکثر باشد و تعداد واحدهای درسی

 ساعت در سه ماه را بگذراند(
 آموزش/دفتر ارتباط با صنعت

 دانشجو است.خرداد ماه  ابتدای اردیبهشت ماه تا آخرگرفتن واحد کارآموزی دو ماه از تاریخ انجام مراحل اداری  -7-0

 دانشجو .استکارآموزی دهم تیر ماه و دهم شهریور ماه به مدت دو ماه )سیصد ساعت(  و اتمام شروع زمان -7-1

: مراحل انجام و 0ماده 

 مقررات مربوطه

از گروه تحصیلی مربوطه خود انتخاب نماید و پس از استعالم از دفتر ارتباط با صنعت )در مورد خالی بودن  یک استاد کارآموزیدانشجو  -0-7

 های زیر انتخاب نماید:روشحل کارآموزی خود را به یکی از ، ماد( با مشورت استاد راهنمای دورهظرفیت پذیرش است

های علمی و صنعتی ایران توسط سازمان پژوهش http://karamouzi.irost.org گاهوباستفاده از سهمیه کارآموزی که هر ساله در  :الف

 نماید.میشود، که با مراجعه ثبت نام نموده و پیگیری اعالم می

 توسط خود دانشجو انتخاب محل کارآموزی متناسب با گرایش رشته تحصیلی :ب
. )الف: آدرس اینترنتی دانشکده استارائه مشخصات محل کارآموزی توسط دانشجو با ارائه مدارک ذیل و تائیددفتر ارتباط با صنعت  :7تبصره

. هرگونه نقص های محل کارآموزی(فعالیت هایزمینهای از محل کارآموزی؛ ب: شماره تلفن و آدرس دقیق محل کارآموزی؛ ج: خالصه

 باعث حذف درس کارآموزی و پیگیری انضباطی شود. در این اطالعات ممکن است

طبق مقررات، مسئولیت تائید محل کارآموزی و حضور دانشجو در آن محل، از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی و تائید آن در  :0تبصره

 .استبرعهده استاد کارآموزی  2فرم شماره 

دفتر ارتباط با  /دانشجو

 /استاد کارآموزیصنعت

بایستی تمام مراحل زیر را بطور کامل گذرانده و نامه خروجی دفتر ارتباط  ز ابتدای اردیبهشت ماه تا آخر خرداد ماه به مدت دو ماهدانشجو ا -0-0

 دریافت نماید. را اش با صنعت برای محل مورد نظر کارآموزی
 دانشجو

 دفتر ارتباط با صنعت منوی ،پژوهشی تمنوی معاون ،یا کامپیوتر مهندسی برقا از سایت دانشکده دانشجو باید فرم گرفتن واحد کارآموزی ر -0-0

 پرینت گرفته و نسبت به تکمیل آن به شرح زیر اقدام نماید: تایپ کرده،  B-Nazanin قلمبا  برداشته،

 کند.خودداری میهای دستی های فرم به صورت تایپ شده باشد. دفتر ارتباط با صنعت از گرفتن فرمتمام قسمت -الف

( را پس از اطمینان از ود( و قسمت دوم )نظر استاد کارآموزیابتدا دانشجو قسمت اول )در فرم قید شده است توسط دانشجو تکمیل ش -ب

 تکمیل و تحویل دفتر ارتباط با صنعت دانشکده نماید. داشتن ظرفیت استاد مورد نظر،

تر ارتباط با صنعت مراجعه و فرم خود را که قسمت سوم آن توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشجو حداکثر بعد از یک هفته مجددا به دف -ج

 تکمیل شده است را دریافت نماید. 

ند و سپس فرم را نزد استاد )مهر و امضاء( برسا آن محلمورد نظر ارائه داده و قسمت چهارم فرم را به تائید  محل کارآموزیدانشجو فرم را به  -د

فرم را به دفتر  را بگیرد. با تائید آموزش در قسمت آخر، برده و در قسمت نظر استاد کارآموزی، تائید نهایی استاد کارآموزی ی خودکارآموز

 ارتباط با صنعت ارائه نماید.

 دانشجو

محل از تحویل فرم کامل شده، به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نموده و نامه رسمی معرفی خود را دریافت نموده و به پس هفته  یکدانشجو  -0-1

 مورد نظر ارائه نماید. کارآموزی
 دانشجو

 

 

 

 

-: مراحل تکميل فرم0ماده 

 های کارآموزی

 

، منوی پژوهش، منوی دفتر ارتباط با صنعت مراجعه  ece.kntu.ac.irدانشکده به آدرس  گاهوباستاد کارآموزی، به  دانشجو با هماهنگی -0-7

پرینت آن را تهیه در طول کارآموزی  B-Nazanin قلمضمن تکمیل اطالعات خواسته شده با  را برداشته، 2و  1های فرمهای ، فایلنموده

 نماید.

 دانشجو

ها و نظرات های انجام داده و تجارب حاصله )علمی، فنی، اجرایی، اداری( و همچنین با برداشتپایان کارآموزی بر اساس برنامهدانشجو در  -0-0

ها در رابطه با کار محوله در شرکت/اداره، گزارش کارآموزی خود را به صورت مشروح و ها، نوآوریها، ایدهعلمی خود و در صورت امکان طرح

-تکمیل شده به استاد راهنمای خود تحویل می 2و  1های استاد راهنما و استاد کارآموزی خود تهیه نموده، به همراه فرم مفصل  تحت نظر

 .دهد

 دانشجو

http://karamouzi.irost.org/
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-: مراحل تکميل فرم0ماده 

 های کارآموزی

 صورت تایپ شده و شامل اجزای زیر باشد:به یگزارش کارآموز -0-0

راهنمای دوره، معرفی استاد کارآموزی، معرفی محل کارآموزی، مقدمه: شامل تعریف، موضوع کارآموزی، اهداف کارآموزی، معرفی استاد  -الف

 بعدی گزارش و سایر موارد الزم. هایمعرفی فصل

ها برای درک و توضیح فعالیت خواسته مبانی و اصول نظری مرتبط با موضوع کارآموزی و دلیل انتخاب این موضوع برای کارآموزی که از آن -ب

 شود.شده، استفاده می

 گیری کلی که دانشجو از گذراندن این دوره گرفته است.نتیچه -ج

 تواند ارائه نماید.های جدید و ابتکاری که دانشجو میایده -د

 اگر موضوع به صورت پروژه کارشناسی قابل تعریف است را نیز در حد توان بیان کند.

 دانشجو/استاد کارآموزی

پس از دریافت کند. مقتضی عملکرد و حضور دانشجو در محل کارآموزی را بررسی می در طول دوره کارآموزی به نحو استاد کارآموزی -0-1

 نماید.مینمره نهایی خود را اعالم  2، از دانشجو به نحو مقتضی امتحان بعمل آورده و سپس در فرم شماره 2و  1های گزارش کتبی و فرم
 استاد کارآموزی دانشجو/

 نماید:میدانشجو مدارک زیر را بطور کامل حداکثر تا تاریخ بیستم شهریور ماه  تحویل دفتر ارتباط با صنعت  -0-5

 )تایپ شده( 2و  1های فرم -الف

 .کارآموزی رسیده باشدکارآموزی و استاد  گزارش کارآموزی که به تائید سرپرستفایل  -ب

محل دار ( در سربرگ آرماست انجام دوره کارآموزی هایتاریخ شروع و تاریخ پایان و ساعتکه شامل  2یک نامه تائیدیه )نمونه فرم شماره  -ج

 ای که دفتر ارتباط با صنعت به شرکت/اداره داده است( )در بازگشت به نامه صدوربا امضاء و مهر، شماره و تاریخ  کارآموزی

 دفتر ارتباط با صنعت دانشجو/

، موعد حذف و اضافه به دفتر ارتباط با صنعت ارائه نشودور ماه و حداکثر تا یستم شهریخ بیدانشجو بعد از تارمدارک و نمره که یدر صورت -0-6

 .کسر نماید دانشجواز نمره نهایی  27/3 تا بیستم مهر ماه به ازای هر روز تاخیر تواند با مشورت با استاد کارآموزییدفتر ارتباط با صنعت م
 مهر ماه یک نمره ردی برای دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.  23بعد از 

 دفتر ارتباط با صنعت دانشجو/

ن یدانشجو در ا یشود و نمره صفر برایب اثر داده نمیل شود، ترتیور ماه به دفتر ارتباط با صنعت تحویام شهریخ سیکه بعد از تار یبه مدارک -0-1

 درس لحاظ خواهدشد.
 دفتر ارتباط با صنعت دانشجو/

 : ظرفيت اساتيد 1ماده 

 انتخاب کندتوانند واحد کارآموزی را در اواسط فروردین آموزش دانشکده تعداد دانشجوی هر گرایش تحصیلی را )به تفکیک گرایش( که می -1-7

 نماید.میبه دفتر ارتباط با صنعت اعالم 
 آموزش

 دفتر ارتباط با صنعت شود.راهنمایی کارآموزی دانشجویان همه ساله توسط دفتر ارتباط با صنعت تعیین میتعیین ظرفیت پذیرش اساتید در  -1-0

بایست تحت راهنمایی اساتید گرایش خود واحد کارآموزی را اخذ و بگذرانند. در صورت عدم وجود ظرفیت در گروه هر یک از دانشجویان می -1-0

  یابد.یگر در صورت وجود ظرفیت اختصاص تواند به اساتید گروههای داین راهنمایی میمرتبط دانشجو، با نظر مدیر گروه 
 

نظارت بر اجرای : 5ماده 

 دستورالعمل

 نظارت بر اجرای این دستورالعمل به عهده دفتر ارتباط با صنعت و انتقال فناوری دانشکده است. -5-7

بارای  باه تصاویب شاورای دانشاکده رساید و 31/32/1011 در تااریخ تبصره 2بند فرعی، و  10اصلی،  بند 11ماده،  7 این دستورالعمل در -5-0

 .االجرا استالزم ،را اخذ نمایند انی که پس از این تاریخ درس کارآموزیدانشجوی

 دفتر ارتباط با صنعت

 


