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  2از  1

  /مسئول انجامزمانبندي شرح شماره و عنوان

  مقدمه

عملي دوره كارشناسي تدوين  _هایسازي به عنوان يكي از درسواحد كارآموزي به منظور ايجاد وحدت رويه و شفافدستورالعمل اجرايي گرفتن
هاي ها و يافتهكند تا ارتباط عملي وي با صنعت بيشتر شود و عمال در محيط كار قرار گيرد. دانششده است. گذراندن اين دوره به دانشجو كمك مي

خوب براي دانشجو بوده و به موارد  خود را بتواند در محيط عملي و كاري مورد آزمون و بررسي قراردهد. گذراندن اين واحد درسي يك تجربه كاري
  شود:كار برده ميهاي زير بهدر اين دستورالعمل تعريف نمايد.برد و سعي در كامل نمودن دانش خود ميبپي  محل كارآموزيضعف خود يا 

  ارزيابي كارآموز را برعهده دارد.عضو هيات علمي كه از طرف دانشكده راهنمايي، نظارت و استاد كارآموزي: 
  طور كلي برعهده دارد.عضو هيات علمي كه از طرف دانشكده راهنمايي دانشجويان يك ورودي را بهاستاد راهنماي دوره: 
  كه سرپرستي دانشجو را برعهده دارد. محل كارآموزيدر  فرد مسئولسرپرست كارآموزي: 

  

:شرايط و زمان  اخذ 1ماده 
  واحد كارآموزي

  / آموزشدانشجو  بگيرند.توانند واحد كارآموزي را در تابستان مي ،اندگذرانده واحد درسي 75دانشجوياني كه   -1-1

اش آخر تحصيلي سالنيمكه  بگيردموزي را آتابستان دوره كارسال تحصيلي و خارج از تعطيالت نيمتواند در طول دانشجو در صورتي مي  -1-2
 300 با كارآموزي سه روز در هفته(يا حداكثر دو روز در هفته كالس داشته و بتواند واحد باشد 8اش حداكثر باشد و تعداد واحدهاي درسي

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

  دانشجو  است.خرداد ماه  ابتداي ارديبهشت ماه تا آخرگرفتن واحد كارآموزي دو ماه از تاريخ انجام مراحل اداري   -1-3

  دانشجو  .استكارآموزي دهم تير ماه و دهم شهريور ماه به مدت دو ماه (سيصد ساعت)  و اتمام شروع زمان  -1-4

: مراحل انجام و 2ماده 
  مقررات مربوطه

از گروه تحصيلي مربوطه خود انتخاب نمايد و پس از استعالم از دفتر ارتباط با صنعت (در مورد خالي بودن  يك استاد كارآموزيدانشجو   -2-1
  هاي زير انتخاب نمايد:روشحل كارآموزي خود را به يكي از ، ماد) با مشورت استاد راهنماي دورهظرفيت پذيرش است

هاي علمي و صنعتي ايران توسط سازمان پژوهش http://karamouzi.irost.org گاهوباستفاده از سهميه كارآموزي كه هر ساله در   :الف
  نمايد.ميشود، كه با مراجعه ثبت نام نموده و پيگيري اعالم مي

  توسط خود دانشجو انتخاب محل كارآموزي متناسب با گرايش رشته تحصيلي  :ب
. (الف: آدرس اينترنتي دانشكده استارائه مشخصات محل كارآموزي توسط دانشجو با ارائه مدارك ذيل و تائيددفتر ارتباط با صنعت   :1تبصره

. هرگونه نقص هاي محل كارآموزي)فعاليت هايزمينهاي از محل كارآموزي؛ ب: شماره تلفن و آدرس دقيق محل كارآموزي؛ ج: خالصه
  باعث حذف درس كارآموزي و پيگيري انضباطي شود. در اين اطالعات ممكن است

طبق مقررات، مسئوليت تائيد محل كارآموزي و حضور دانشجو در آن محل، از طريق مراجعه حضوري يا تماس تلفني و تائيد آن در   :2تبصره
  .استبرعهده استاد كارآموزي  2فرم شماره 

دفتر ارتباط با  /دانشجو
  /استاد كارآموزيصنعت

بايستي تمام مراحل زير را بطور كامل گذرانده و نامه خروجي دفتر ارتباط  ز ابتداي ارديبهشت ماه تا آخر خرداد ماه به مدت دو ماهدانشجو ا  - 2-2
  دانشجو  دريافت نمايد. را اش با صنعت براي محل مورد نظر كارآموزي

 دفتر ارتباط با صنعت منوي ،پژوهشي تمنوي معاون ،يا كامپيوتر مهندسي برقا از سايت دانشكده دانشجو بايد فرم گرفتن واحد كارآموزي ر  -2-3
  پرينت گرفته و نسبت به تكميل آن به شرح زير اقدام نمايد: تايپ كرده،  B-Nazanin قلمبا  برداشته،

  كند.خودداري ميهاي دستي هاي فرم به صورت تايپ شده باشد. دفتر ارتباط با صنعت از گرفتن فرمتمام قسمت  -الف
) را پس از اطمينان از ود) و قسمت دوم (نظر استاد كارآموزيابتدا دانشجو قسمت اول (در فرم قيد شده است توسط دانشجو تكميل ش  -ب

  تكميل و تحويل دفتر ارتباط با صنعت دانشكده نمايد. داشتن ظرفيت استاد مورد نظر،
تر ارتباط با صنعت مراجعه و فرم خود را كه قسمت سوم آن توسط دفتر ارتباط با صنعت دانشجو حداكثر بعد از يك هفته مجددا به دف  -ج

  تكميل شده است را دريافت نمايد. 
ند و سپس فرم را نزد استاد (مهر و امضاء) برسا آن محلمورد نظر ارائه داده و قسمت چهارم فرم را به تائيد  محل كارآموزيدانشجو فرم را به   -د

فرم را به دفتر  را بگيرد. با تائيد آموزش در قسمت آخر، برده و در قسمت نظر استاد كارآموزي، تائيد نهايي استاد كارآموزي ي خودكارآموز
  ارتباط با صنعت ارائه نمايد.

  دانشجو

محل از تحويل فرم كامل شده، به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نموده و نامه رسمي معرفي خود را دريافت نموده و به پس هفته  يكدانشجو   -2-4
  دانشجو  مورد نظر ارائه نمايد. كارآموزي

  
  
  
  

- : مراحل تكميل فرم3ماده 
  هاي كارآموزي

  

، منوي پژوهش، منوي دفتر ارتباط با صنعت مراجعه  ece.kntu.ac.irدانشكده به آدرس  گاهوباستاد كارآموزي، به  دانشجو با هماهنگي  -3-1
پرينت آن را تهيه در طول كارآموزي  B-Nazanin قلمضمن تكميل اطالعات خواسته شده با  را برداشته، 2و  1هاي فرمهاي ، فايلنموده
  نمايد.

  دانشجو

ها و نظرات هاي انجام داده و تجارب حاصله (علمي، فني، اجرايي، اداري) و همچنين با برداشتپايان كارآموزي بر اساس برنامهدانشجو در   -3-2
ها در رابطه با كار محوله در شركت/اداره، گزارش كارآموزي خود را به صورت مشروح و ها، نوآوريها، ايدهعلمي خود و در صورت امكان طرح

-تكميل شده به استاد راهنماي خود تحويل مي 2و  1هاي استاد راهنما و استاد كارآموزي خود تهيه نموده، به همراه فرم مفصل  تحت نظر
  .دهد

  دانشجو
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  /مسئول انجامزمانبندي  شرح   شماره و عنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

- : مراحل تكميل فرم3ماده 
  هاي كارآموزي

 صورت تايپ شده و شامل اجزاي زير باشد:به يگزارش كارآموز  -3-3
راهنماي دوره، معرفي استاد كارآموزي، معرفي محل كارآموزي، مقدمه: شامل تعريف، موضوع كارآموزي، اهداف كارآموزي، معرفي استاد   -الف

 بعدي گزارش و ساير موارد الزم. هايمعرفي فصل
ها براي درك و توضيح فعاليت خواسته مباني و اصول نظري مرتبط با موضوع كارآموزي و دليل انتخاب اين موضوع براي كارآموزي كه از آن  -ب

 شود.شده، استفاده مي
 گيري كلي كه دانشجو از گذراندن اين دوره گرفته است.نتيچه  -ج
 تواند ارائه نمايد.هاي جديد و ابتكاري كه دانشجو ميايده  -د

  اگر موضوع به صورت پروژه كارشناسي قابل تعريف است را نيز در حد توان بيان كند.

  دانشجو/استاد كارآموزي

پس از دريافت كند. مقتضي عملكرد و حضور دانشجو در محل كارآموزي را بررسي مي در طول دوره كارآموزي به نحو استاد كارآموزي  -3-4
  استاد كارآموزي دانشجو/  نمايد.مينمره نهايي خود را اعالم  2، از دانشجو به نحو مقتضي امتحان بعمل آورده و سپس در فرم شماره 2و  1هاي گزارش كتبي و فرم

  نمايد:ميدانشجو مدارك زير را بطور كامل حداكثر تا تاريخ بيستم شهريور ماه  تحويل دفتر ارتباط با صنعت   -3-5
  (تايپ شده) 2و  1هاي فرم  -الف
  .كارآموزي رسيده باشدكارآموزي و استاد  گزارش كارآموزي كه به تائيد سرپرستفايل   -ب
محل دار ) در سربرگ آرماست انجام دوره كارآموزي هايتاريخ شروع و تاريخ پايان و ساعتكه شامل  2يك نامه تائيديه (نمونه فرم شماره   -ج

  اي كه دفتر ارتباط با صنعت به شركت/اداره داده است) (در بازگشت به نامه صدوربا امضاء و مهر، شماره و تاريخ  كارآموزي

  دفتر ارتباط با صنعت دانشجو/

، موعد حذف و اضافه به دفتر ارتباط با صنعت ارائه نشودور ماه و حداكثر تا يستم شهريخ بيدانشجو بعد از تارمدارك و نمره كه يدر صورت  -3-6

.كسر نمايد دانشجواز نمره نهايي  25/0به ازاي هر روز تاخير تا بيستم مهر ماه  تواند با مشورت با استاد كارآموزييدفتر ارتباط با صنعت م
 مهر ماه يك نمره ردي براي دانشجو در نظر گرفته خواهد شد.  20بعد از 

  دانشجو/ دفتر ارتباط با صنعت

  : ظرفيت اساتيد 4ماده 

 انتخاب كنـد توانند واحد كارآموزي را در اواسط فروردين آموزش دانشكده تعداد دانشجوي هر گرايش تحصيلي را (به تفكيك گرايش) كه مي  -4-1
  آموزش  نمايد.ميبه دفتر ارتباط با صنعت اعالم 

  دفتر ارتباط با صنعت  شود.تعيين ظرفيت پذيرش اساتيد در راهنمايي كارآموزي دانشجويان همه ساله توسط دفتر ارتباط با صنعت تعيين مي  -4-2

را اخذ و بگذرانند. در صورت عدم وجود ظرفيت در گـروه  بايست تحت راهنمايي اساتيد گرايش خود واحد كارآموزي هر يك از دانشجويان مي -4-3
     يابد.يگر در صورت وجود ظرفيت اختصاص تواند به اساتيد گروههاي دمرتبط دانشجو، با نظر مدير گروه اين راهنمايي مي

نظارت بر اجراي : 5ماده 
  دستورالعمل

  صنعت و انتقال فناوري دانشكده است.نظارت بر اجراي اين دستورالعمل به عهده دفتر ارتباط با   -5-1
بـراي   بـه تصـويب شـوراي دانشـكده رسـيد و      09/02/1394 در تـاريخ  تبصره 2بند فرعي، و  13اصلي،  بند 19ماده،  5 اين دستورالعمل در  -5-2

  .االجرا استالزم ،را اخذ نمايند اني كه پس از اين تاريخ درس كارآموزيدانشجوي
  دفتر ارتباط با صنعت

  


