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اتبستان 1396

مقدمه:
هدف از كارآموزي ،آشنايي دانشجويان از نزديك با كارهاي علمي و مسائل اجرايي ميباشد بطوريكه به آنها فرصت داده شود
آموختههاي خود را با عمل تطبيق وكمبودها و نواقص احتمالي را درك و در رفع آنها بكوشند .برگزاري مطلوب دورههاي
كارآموزي عالوه برآشنايي كارآموز با شرايط ،مشكالت و نيازهاي محيط كار ميتواند در معرفي قابليتهاي علمي ،درجه اعتبار و
توانمنديهاي دانشجويان دانشگاه نقش تعيين كنندهاي داشته باشد .بعلت تنوع مراكز صنعتي و خدماتي در كشور و برخورد
متفاوت و ناهمگون آنها با امركارآموزي ،سرمايه گذاري بيشتري در راستاي افزايش راندمان كارآموزي در زمينههاي مختلف
(سياستگذاري ،برنامهريزي دقيق و نظارت و )...مورد نياز است و بدين طريق است كه به كسب اعتبار بيشتر در بخشهاي توليد
و خدماتي ،جذب بيشتر فارغ التحصيالن در محيطهاي كاري ،افزايش قراردادها و همكاريهاي پژوهشي نائل خواهيم آمد.

تعاریف كلی
 -1كارآموزي :دورهاي است كه طي آن دانشجويان رشتههايي كه شرايط ورود به اين دوره را دارند واحدهاي درسي
مشخصي را در مراكز صنعتي ،خدماتي و ساير مراكز ميگذرانند تا به منظور استفاده از آموختههاي علمي و فني،
باالبردن توان علمي و اجرائي خود در رشته مربوطه و امكان تاثير متقابل تئوري و عمل و يا علم وتكنيك با نحوه رفع
نيازهاي اساسي و ضروري جامعه آشنا گردند.
 -2دانشجوي كارآموز :دانشجوي كار آموز كه در اين آييننامه به اختصار كار آموز گفته ميشود ،دانشجويي است كه
دورههاي كار آموزي خود را در يك واحد صنعتي يا خدماتي ميگذراند.
 -3استاد كارآموزي :هر دانشجو ،كارآموزي خود را زير نظر يك استاد (اعضاء هيأت علمي تمام وقت در اولويت هستند)
به معرفي گروه آموزشي ذيربط تحت عنوان استاد كار آموزي ميگذارند كه مسئول راهنمايي كار آموز و ارائه نمره به
واحد دانشگاهي ميباشد.
 -4سرپرست كار آموزي :هر دانشجو كار آموزي خود را زير نظر مستقيم و مستمر يك مسئول تعيين شده از سوي
محل كار آموزي مربوطه ميگذارند كه به آن فرد سرپرست كار آموزي اطالق ميشود.
 -5محل كار آموزي :منظور از محل كار آموزي هر نوع مركز اقتصادي ،توليدي ،خدماتي ستادي ،تحقيقاتي ،طراحي و
مشاورهاي ،آموزشي ،فني ،اكتشافي ،استخراجي و غيره ميباشد كه به عنوان مكان كار آموزي دانشجو تعيين ميگردد.
سامانه گردش كارآموزي:
* دانشجويان ميتوانند دستورالعمل تدوين و نگارش پاياننامه كارشناسي و كتابچه كارآموزي را از پرتال دانشگاه به آدرس
 kub.ac.irمنوي آموزش – فرمهاي پركاربرد دانلود نمايند.
*دانشجويان ميتوانند فرمهاي شماره  1تا  8كارآموزي را از پرتال دانشگاه به آدرس  kub.ac.irمنوي آموزش – فرمهاي
پركاربرد دانلود نمايند.

شروع كارآموزي
 -1به پيشنهاد دانشجو و با موافقت استاد كارآموزي و مديرگروه ،محل گذراندن دوره كارآموزي دانشجو مشخص و فرم
شماره ( 1پيش ثبتنام كارآموزي) تكميل ميگردد.
 -2وارد پرتال خود شويد:

 -3فرمهاي درخواست را انتخاب كنيد:

 -4گردش شروع كارآموزي /كارورزي را انتخاب نماييد.

 -5درس كارآموزي را انتخاب نماييد:

 -6در قسمت الصاقي نامه كليك نموده و تصوير فرم تكميل شده شماره يك را بارگذاري نماييد:

 -7فرم الصاقي را از پنل سمت چب انتخاب و با دقت تكميل نماييد( :درصورت عدم مشاهده فرم ،بروي مشخصات اصلي
در پنل سمت راست كليك نماييد).

 -8پس از اطمينان از اطالعات درج شده بروي ارسال جهت بررسي كليك نماييد:

 -9درخواست شما جهت بررسي و تاييد ارسال ميگردد .شما با كليك بروي گزينه گردش كار در پنل سمت چپ ميتوانيد
آن را رديابي نماييد.

 -10توجه داشته باشيد تا زماني كه درخواست دانشجو به تاييد نهايي نرسيده و معرفينامه براي ايشان صادر نگرديد است،
دانشجو ميبايست گزينه يادداشت از پنل سمت چپ را چك نمايد چنانچه درخواست ايشان با مشكلي روبرو باشد
استاد راهنما ،مدير گروه و يا مدير ارتباط با صنعت دانشگاه در اين قسمت براي دانشجو پيغام خواهد گذاشت .مسئوليت
عدم مشاهده پيغام بر عهده دانشجو خواهد بود.
تاييد درخواست و صدور معرفينامه؛ براي مشاهده و دريافت معرفينامه روي گزينه متن نامه در پنل سمت چپ كليك نموده و
دقت نماييد كه نامه امضاء شد ه باشد .دانشجو نامه را چاپ و به محل كارآموزي خود تحويل ميدهد .دانشجو موظف است،
حداكثر يك هفته پس از صدور معرفينامه به واحد صنعتي مراجعه و مراحل تثبيت كار آموزي خود را به انجام برساند و مسئوليت
عدم مراجعه به موقع و پذيرفته نشدن توسط واحد صنعتي به عهده دانشجو مي باشد .همچنين ميبايست نامه موافقت با
كارآموزي ايشان از محل كارآموزي دريافت و به عنوان الصاقي در اين قسمت بارگذاري نمايد.

 -11پس از طي مراحل فوق دانشجو ميتواند كارآموزي خود را در محل تعيين شده بگذراند.

اتمام كارآموزي
بعد از پايان دوره كارآموزي ،دانشجو بايستي گزارشي دقيق مطابق برنامه به استاد راهنما ارائه دهد .پس از تأييد محتوا توسط
مدير گروه و استاد راهنما ،گزارش را مطابق با دستور العمل نگارش كارآموزي دانشگاه تدوين و تحويل دفتر ارتباط با صنعت
دانشگاه نمايد.
دانشجو موظف است فرمهاي پايان دوره كارآموزي خود را كه قبالً از روي سايت يا انتشارات دانشگاه دريافت كرده است به
تصويب سرپرست كارآموزي و ممهور به مهر كارخانه  /واحد صنعتي /شركت كرده و نمره آنرا دريافت نمايد )
گردش اتمام كارآموزي
 -1وارد پرتال خود شويد:

 -2فرمهاي درخواست را انتخاب كنيد:

 -3گردش اتمام كارآموزي /كارورزي را انتخاب نماييد.

 -4درس كارآموزي را انتخاب نماييد:

 -5از پنل سمت راست تصوير فرمهاي تكميل شده را به ترتيب بارگذاري نماييد:

 -6فایل گزارش کار خود را در قسمت الصاق گزارش کار را بارگذاری نمایید:

 -7بروی گزینه مرحله نهایی کلیک کنید و اطالعات خواسته شده را تکمیل و درنهایت بروی ارسال جهت بررسی کلیک
نماییید:

 -8درخواست شما جهت بررسي و تاييد ارسال ميگردد .شما با كليك بروي گزينه گردش كار در پنل سمت چپ ميتوانيد
آن را رديابي نماييد.

 -9پس از تاييد استاد راهنما ميتوانيد نمره خود را در قسمت متن نامه كه در پنل سمت چپ قرار دارد ،مشاهده
نماييد.
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