
 
 

  کارآموزي دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اخذ واحد دستورالعمل 

  982در نیمسال 

به و   مدیریت خدمات آموزشی دانشگاهبا هماهنگی مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه و این دستورالعمل 

 مقطعهاي عملی به عنوان یکی از درسواحد کارآموزي، تبیین نحوه اقدام در خصوص منظور ایجاد وحدت رویه و 

  . تدوین شده است حاصل از اپیدمی کرونا، شرایط کنونیبا توجه به  982در نیمسال ، کارشناسی

  : تعریف1ماده 

اخذ درس واحد کارآموزي بر اساس شرایط این دستورالعمل مجاز به کارآموز: دانشجوي مقطع کارشناسی که  ) 1

 .است 982در نیمسال 

که مورد تایید مدیر ارتباط با صنعت (معاون پژوهشی ارآموزي دانشجو براي مدت معین واحد صنعتی: محل ک ) 2

 .استو فناوري) دانشکده 

دانشکده : منظور کارشناسی است که از طرف مدیر ارتباط با صنعت (معاون (کارآموزي) واحد ارتباط با صنعت  ) 3

دانشجویان هرگونه پرسش  را بر عهده دارد.ي پژوهشی و فناوري) دانشکده، مسئولیت کارهاي اجرایی کارآموز

 در خصوص کارآموزي را با این واحد مطرح نمایند.و ابهام 

 .استاد کارآموزي: عضو هیات علمی که از طرف دانشکده راهنمایی، نظارت و ارزیابی کارآموز را برعهده دارد ) 4

 در محل کارآموزي که سرپرستی دانشجو را )محل کارآموزيواحد صنعتی (فرد مسئول در : رآموزسرپرست کا ) 5

 .برعهده دارد

  شرایط و زمان اخذ واحد کارآموزي: 2ماده 

و در جهت حفظ حداکثر سالمتی  علوم، تحقیقات و فناوريوزارت معاونت پژوهشی و فناوري هاي مطابق توصیه ) 1

دانش آموخته ) 991(نیمسال  99تا بهمن براساس تشخیص آموزش دانشکده، تنها دانشجویانی که دانشجویان، 

 .هستند 982در نیمسال اخذ واحد کارآموزي  درخواست بهمجاز ، خواهند شد

رعایت دارد و لذا ویان و کارکنان در اولویت قرار سالمت دانشجآموزي در شرایط کنونی، کارواحد پیشبرد در  ) 2

 با تکمیل فرم کارآموزي دانشجو الزامی است. محل انجام کارآموزي، واحدهاي صنعتیدر هاي بهداشتی  پروتکل

در  یبهداشت يتمام پروتکل ها يرا اخذ نموده و ملزم به اجرا يموزآخود واحد کار لیبا تمامی شود که  تعهدم

 .باشد یم شانیا دن بعهده خوآ تیاست و در صورت بروز مشکل مسئول يموزآواحد کار

به صورت مجازي انجام می گیرد و نیازي به حضور فیزیکی دانشجو در  982در نیمسال اخذ واحد کارآموزي  ) 3

 در این خصوص مراحل ذیل به صورت الکترونیکی انجام می شود:دانشکده نمی باشد. 

  آموزش  اداره) دانش آموخته خواهند شد توسط 991(نیمسال  99استخراج لیست دانشجویانی که تا بهمن

 دانشکده(کارآموزي) ط با صنعت ارتباواحد دانشکده و ارسال آن به 

   و ارسال پست الکترونیکی  در وبگاه دانشکدهلیست دانشجویان اطالع رسانی)Email ( به دانشجویان

 دانشکده(کارآموزي) ارتباط با صنعت واحد توسط  مربوطه



 
 

  با ذکر تکمیل فرم کارآموزي و  از وب سایت دانشکده یان واجد شرایطتوسط دانشجو کارآموزيفرم دریافت

 محل کارآموزي مشخصات دانشجو و واحد صنعتی

  توسط از طریق پست الکترونیک  دانشکده(کارآموزي) ارتباط با صنعت ارسال  فرم کارآموزي به واحد

و اظهار نظر این واحد در خصوص تایید/عدم تایید واحد صنعتی جهت گذراندن دوره کارآموزي، کارآموز 

 به دانشجو پست الکترونیکروز کاري از طریق  5حداکثر طی 

  ،(کارآموزي) تعیین استاد راهنماي دانشجو توسط واحد ارتباط با صنعتدر صورت تایید مرحله قبل 

 و استاد راهنماي تعیین شده از طریق پست الکترونیک آن به دانشجو اعالمدانشکده و 

  ارتباط امضاي الکترونیکی فرم توسط توسط استاد راهنما و ارسال آن از طریق پست الکترونیکی به واحد

 (کارآموزي) دانشکدهبا صنعت 

  و  (کارآموزي) دانشکدهارتباط با صنعت توسط واحد  به محل کارآموزيدانشجو معرفی  نامه رسمیصدور

 از طریق پست الکترونیک دانشجو به آن ارسال

  اخذ تایید صنعت و ایمیل فرم مورد تایید واحد صنعتی همزمان شروع کارآموزي دانشجو در صنعت و

 از طریق پست الکترونیک (کارآموزي) دانشکدهارتباط با صنعت واحد توسط دانشجو به 

  از طریق پست و ارسال آن زارش کارآموزي و تدوین گ در حین کارآموزيهاي مربوطه فرم تکمیل

شهریور) پس از طی دوره  25دانشکده در موعد مقرر ( (کارآموزي) ارتباط با صنعتبه واحد  الکترونیک

 کارآموزي 

و شماره  نام و نام خانوادگیشامل بایستی کارآموز  )Emailپست الکترونیکی (نام فایل و عنوان  تذکر :

 کارآموز باشد. دانشجویی

  کارآموزي انتخاب محل: 3ماده 

واحد کارآموزي را در غیرساکن در تهران، می بایست ، دانشجویان با توجه به عدم امکان استفاده ازخوابگاه ) 1

هاي علم  هاي دانش بنیان، پارك شرکتاستفاده از ظرفیت خود بگذرانند. در این راستا محل اسکان شهرهاي 

 .توصیه می شود ايو مراکز فنی و حرفهی ، مراکز رشد دانشگاهو فناوري

ز لیست معرفی شود. توصیه می شود محل کارآموزي اتوسط دانشجو محل کارآموزي می بایست  واحد صنعتی ) 2

(شامل نام، خالصه . در غیر اینصورت مشخصات واحد صنعتی انتخاب شود مراکز صنعتی مورد تأیید دانشکده

(کارآموزي) ارتباط با صنعت واحد  فعالیت، آدرس، تلفن و آدرس وب سایت) در یک صفحه تایپ شده به ایمیل

روز کاري به دانشجو ارسال  حداکثر طی پنجایمیل شود. تایید یا عدم تایید بررسی و اظهار نظر، جهت  دانشکده

  خواهد شد.

نظر به رسالت واحد کارآموزي و لزوم آشنایی دانشجو با محیط ها و رویه هاي صنعتی، گذراندن کارآموزي در  ) 3

در شرایط . یستپذیرفته نروژه کارشناسی، یا در قالبی مشابه با پ آزمایشگاه هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاه

اضطرار و به تشخیص مدیر ارتباط با صنعت (معاون پژوهشی و فناوري) دانشکده، تنها بخشی از دوره مطابق 

 قابل جایگزینی است. 4ماده 



 
 

  کارآموزي فیتعداد ساعات موظ: 4ماده 

در صورتیکه  می باشد.ساعت)  300هفته و به مدت  دو ماه معادل هشتساعت کاري موظفی واحد کارآموزي ( ) 1

موارد زیر قابل جایگزینی خواهد مورد موافقت واحدهاي صنعتی قرار نگیرد، فوق، ارآموزي کامکان رعایت ساعت 

 بود:

  معادل سه ساعت)  100به ازاي هر ساعت کسري حضور فیزیکی در واحد صنعتی (حداکثر تا سقف

تعریف می  کارشناسی/ار تئوري دانشجو در قالب یک پروژه کارآموزيک. لحاظ شودساعت کار تئوري 

استاد تعریف و با نظارت با هماهنگی واحد صنعتی استاد کارآموزي و شود. پروژه مذکور توسط 

 انجام می گیرد.سرپرست کارآموز  کارآموزي و

  معادل  ساعت) 100به ازاي هر ساعت کسري حضور فیزیکی در واحد صنعتی (حداکثر تا سقف

هاي حرفه اي و تخصصی سازمان فنی و حرفه  آموزش حضوري /ساعت شرکت در دوره هاي مجازي

لحاظ شود. شرکت کارآموز در دوره هاي دانشگاه ها،  یا مدارس اشتغال و دوره هاي کسب و کار اي

 انجام می گیرد.و سرپرست کارآموز  کارآموزيمذکور با تایید و نظارت استاد 

 تنها براي ساعت)  100عت کسري حضور فیزیکی در واحد صنعتی (حداکثر تا سقف به ازاي هر سا

حضور کارآموز در آزمایشگاههاي آموزشی و پژوهشی ساعت دانشجویان ساکن تهران کار عملی معادل 

دانشگاه با رعایت کامل دستورالعملهاي بهداشتی دانشگاه و تحت سرپرستی مسئول آزمایشگاه لحاظ 

 می شود. 

  وزيتحویل گزارش کارآم: 4ماده 

(کارآموزي) دانشکده ارتباط با صنعت پس از اتمام دوره، گزارش کارآموزي به همراه فرم مربوطه باید براي واحد  ) 1

جهت ثبت نمره ارسال گردد. در این راستا نمره استاد کارآموزي در صنعت و دانشگاه توسط واحد ارتباط با 

ارسال گیري می شود و به اداره آموزش دانشکده متوسطرونیک اخذ و از طریق پست الکتصنعت دانشکده 

 نماید. نمره نهایی توسط آموزش دانشکده در سیستم گلستان وارد می شود.  می

  نظارت بر اجراي دستورالعمل: 5ماده  

و فناوري)  نظارت بر اجراي این دستورالعمل بر عهده دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی (یا معاون پژوهشی ) 1

 دانشکده ها می باشد.


