
 قابل توجه دانشجویان محترم مقطع کارشناسی رشته مکانیک، متقاضی اخذ درس کارآموزی

 های  آموزشی و کارآموزی:با توجه به اهداف این واحد درسی و بر اساس آیین نامه

 در تابستان ،مکاناتابستان سال دوم تحصیل و در صورت عدم  دوره دراخذ آن درس  این برای واحد درسی)توصیه اکید ۶۵پس از گذراندن  ۱اخذ درس کارآموزی  -۱

 (.است سال سوم

 در آخرین تابستان دوره تحصیلی. ۲اخذ درس کارآموزی  ،توصیه اکید -۲

 است. ۲پیشنیاز کارآموزی  ۱کارآموزی  -۳

 واحد و برای دانشجویان فارغ آلتحصیل با اخذ مجوز گروه ۱۶ شامل واحد کارآموزی مجازشود حداکثر واحد های معمول اخذ میچنانچه درس کارآموزی در نیمسال -۴

  باشد.می واحد ۲۴تا سقف  

 هر روز مفید کاری .روز مفید کاریست ۱۷  ساعت و ۱۳۶باشند. مدت زمان الزم برای انجام هرکدام از دروس کارآموزی هرکدام نیم واحد درسی می ۲و  ۱کارآموزی  -۵

  جزء روزهای مفید کاری محسوب نمی شوند(.ساعت،  ۸و حضور کمتر از ایام تعطیل رسمی )باشدمیساعت  ۸معادل 

 سایر دروس ای تنظیم خواهد شد که در این بازه با توجه به برنامهبه گونه ۵با توجه به نکات بند  بازه زمانی معرفی دانشجو به محل کارآموزی توسط کارشناس گروه -۶

 تکمیل گردد. ساعت، ۱۳۶روز مفید کاری و معادل  ۱۷نامه آموزشی، حداقل ثبت نمره طبق آئینمهلت دانشجو و سقف مجاز  

  باشد. چنانچه موارد خاصی وجود دارند، دانشجوهای اول و دوم و دوره تابستان(مجاز نمیبا هم و در یک نیمسال تحصیلی)اعم از نیمسال ۲و  ۱اخذ دروس کارآموزی  -۷

 ثبت گردد. تواند درخواست خود را از طریق سیستم مکاتبات شورا به گروه منعکس نماید تا پس از بررسی، مجوز الزم داده شده در سابقه تحصیلی دانشجومی

 شود که بخشی ازشرکت، برسد. تاکید میبه تایید سرپرست و فرم پایان دوره به تایید مدیرعامل  ماهانهو  هفتگیهای پس از پایان دوره کارآموزی الزم است که فرم -۸

  نامه نهایی ضروریست.آن با فرم معرفیمندرجات باق پایان دوره و انطتکمیل دقیق فرم باشد لذا ارائه وشده در فرم پایان دوره، می نمره کارآموزی وابسته به نمره درج 

 مطابق فلوچارت از طرف گروه و دانشکده نامه نهایی کارآموزی اولیه و صدور معرفی نامهکارآموزی،صدور معرفیانجام نحوه اقدام برای درخواست موافقت با محل  -۹

 شوند.نامه اولیه و معرفی نامه نهایی، به پیوست ارائه میهای هفتگی، ماهانه، پایان دوره، درخواست کارآموزی، معرفیضمنا نمونه فرم باشد.پیوست می

 های معتبر از لحاظ گروه و معاونت محترم پژوهشی دانشکده باشند) محل انجام کارآموزی بایستی دارای رزومه کاری وجام کارآموزی بایستی شرکتهای انمحل -۱۰

 تخصصی قابل قبول باشد. ارائه مدارک الزم در این رابطه به عهده دانشجوست(. 

 ، بایستی تهیه و تحویل استاد درس شود.باشد(تورالعمل نحوه تهیه گزارش کارآموزی) که پیوست میدس مطابق پس از پایان دوره کارآموزی، گزارش کارآموزی -۱۱

 باشد:می مهلت ثبت نمره کارآموزی مطابق جدول زمانی زیرحداکثر  -۱۲

 نیمسال تمدیدیمهلت ثبت نمره در  نیمسال  انتخابیمهلت ثبت نمره در  درس اخذنیمسال 

 سال بعد ۱۵/۳ ۳۰/۱۰ اول

 همان سال ۱۵/۱۰ ۱۵/۶ دوم

 همان سال ۱۵/۱۰ ۱۵/۶ تابستان

باشد. در صورت ثبت نمره در نیمسال انتخابی، استفاده از نیمسال تمدیدی به شرط داشتن سنوات تحصیلی، بدون انتخاب واحد مجدد و پرداخت شهریه مجاز می تذکر:

 تمدیدی در معدل کل، موثر خواهد بودنمره کارآموزی در معدل ترم و در صورت ثبت نمره در نیمسال 

 گروه مکانیک

۹۹شهریور   



 مراحل اخذ ، معرفی و ثبت نمره کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخذ درس در انتخاب واحد  یا 

 حذف اضافه

تکمیل دقیق فرم درخواست 

 کارآموزی و تحویل به گروه

تآیید محل انجام کارآموزی 

توسط گروه و معاونت 

 پژوهشی دانشکده

نامه اولیه صدور معرفی 

 توسط گروه

 حل کارآموزی و اخذمراجعه به م

انجام کارآموزی از  نامه موافقت با

 محل مورد تقاضا

تحویل فرم معرفی نامه نهایی 

 به استاد کارآموزی و

برای  با ایشان هماهنگی

 بازدید و نحوه تهیه گزارش

 کارآموزی

تحویل فرم معرفی نامه نهایی به 

محل انجام کارآموزی و شروع 

شده  درج  دوره طبق تاریخهای

معرفی نامه نهایی در  

انجام کارآموزی طیق ضوابط 

تکمیل و تایید فرمهای ومحل 

هفتگی و ماهانه توسط 

 سرپرست محل

فرمهای تکمیل شده ارائه 

ارائه  پایان دوره وهفتگی،ماهانه ،

 درس، به استاد تهیه شدهگزارش 

 پس از پایان دوره کارآموزی

ثبت نمره توسط استاد کارآموزی 

و ارسال پرینت نمره به همراه فرم 

 پایان دوره برای گروه

یید گروه و معاونت تا

پژوهشی و ارسال پرینت 

نمره و فرم پایان دوره برای 

 سازمان مرکزی 

تآیید نمره در سازمان 

 مرکزی 
 ثبت نمره کارآموزی

صدور معرفی نامه نهایی 

استاد  تعیینتوسط گروه )

کارآموزی و درج تاریخ های 

 شروع و پایان دوره (



 چگونگی ارزیابی و نحوه تهیه گزارش کارآموزی

 

انجام کارآموزی و استقرار در محل، با استاد کارآموزی هماهنگ نموده و آدرس دقیق، روزهای حضور و پس از اخذ معرفی نامه نهایی و تحویل آن به محل 

ولیتی در شماره تلفن محل انجام کارآموزی و همچنین تلفنی از خود را به اطالع ایشان برسانید. بدیهیست که در غیر اینصورت استاد محترم درس، مسئ

 هند داشت.قبال ثبت نمره درس کارآموزی نخوا

 

 پذیرد:نحوه ارزیابی کارآموزی با توجه به موارد زیر انجام می

 باط حضور در محل کارآموزی و و رضایت سرپرست نظم و انض الف(

 های انجام شده در مدت انجام کارآموزیکیفیت فعالیتب( 

 کیفیت گزارش کارآموزی تهیه شده ج(

 مدنظر قرار گیرند:در تهیه گزارش کارآموزی، موارد زیر بایستی 

  ) شامل آرم دانشگاه، محل انجام کارآموزی، نام دانشجو، نام استاد و تاریخ انجام کارآموزی(مطابق برگه پیوست استفاده از طرح روی جلد گزارش -۱

 درج فهرست مطالب،فصل بندی)مطابق توضیحات زیر(، شماره صفحه و فهرست منابع -۲

 :بندی گزارشلفص -۳

 ر ای در ارتباط با محل انجام کارآموزی شامل مشخصات مکانی)شامل آدرس، تقسیم بندی فضاها، چیدمان تجهیزات،( ، مشخصات پرسنلی) معرفی مدیمقدمهفصل اول: 

 امکانات و تجهیزات محل  ها و سطح علمی و فنی محل ، معرفیهای مختلف، تعداد و نوع تخصص عوامل فنی و سایر پرسنل(، سوابق کاری توانائیعامل و مدیران قسمت

 به طور مشروح )توضیح و عکس( 

 های انجام شده در محل کارگاه و وظایف محول شده به دانشجو به طور مشروحفعالیت فصل دوم:

 ارتباط مستقیمی با وظایفمحاسبات انجام شده و مطالب تئوری استخراج شده در ارتباط با وظایف محول شده )در این قسمت از ذکر مطالب تئوری کلی که  فصل سوم:

 محول شده ندارند، خودداری شود( 

گیری بندی و نتیجهمشاهدات، پیشنهادات و بیان نقاط قوت و ضعف محل ) در این قسمت الزم است که از نتایج فصل سوم برای انجام مقایسه و جمع فصل چهارم:

 نهایی استفاده شود(

 ها در مورد کیفیت محل انجام کارآموزینظرمیزان مفید بودن دوره کارآموزی و بیان نقطه  فصل پنجم:

 

 

 ۹۹نظر شده در گروه مکانیک، شهریور  تجدید                      تهیه شده توسط معاونت پژوهشی                                                                                



 

 

 

 

 

 

 

 گزارش کارآموزی 

 

 محل انجام کارآموزی:

 

 نام دانشجو:

 

 نام استاد کارآموزی:

 

 نیمسال اخذ درس کارآموزی:

 

 تاریخ تنظیم گزارش:

 

 

  



 



 



 



 


