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چكيـده
اشتغال دغدغه اصلي دانشجويان است و صررف زمران بررای يرادییری علرون میندسري در دانشرگاههای صرنعتي بررای
دانشجويان اين انتظار را ايجاد ميکند که توانمندیهايي را کسب کند که (عالوه بر کسب دانرِ تخصصري بتواننرد بره
سادیي جذب بازار کار شوند.
دوره آموزشي کارورزانه (يا  co-opترکیبي منسجم از آموزش دانشگاهي و تجربه کار صرنعتي اسرت .دانشرگاه صرنعتي
امیرکبیر طرح ايجاد دوره کارشناسي کارورزانه را با هدف ارتقاء آموزش دانشجويان خود دنبال ميکند .اين سند به شررح
ساختار و نحوه اجرای اين دوره ميپردازد .مقصود از اين طرح ايجاد بستری نظان مند برای آموزش میارت و ايجاد بسرتر
اشتغالزايي برای دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه است.
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تعاریف
دانشگاه :دانشگاه صنعتي امیرکبیر
پردیس :پرديسهای شِیانه فعال در ساختار دانشگاه
دانشكده :هر يک از دانشکدههای فعال در دانشگاه
دانشجو :دانشجوی دوره کارشناسي دانشگاه
صنعت :شرکت مؤسسه يا سازماني که دانشجو را برای کارورزی بکار ميییرد
کارورزی :يک دوره زماني پیوسته کار در صنعت
استاد ناظر :عضو هیئت علمي دانشگاه که از طرف دانشگاه بر روند فعالیت دانشجو در صنعت نظارت دارد
استاد رابط صنعتی :عضو رسمي شاغل در صنعت با مدرک میندسي (يا مرتبط با حوزه رشته دانشجو و سابقه
کار مکفي

هدف
هدف اصلي از اين دوره کمک به دانشجويان برای یذار موفق از دانشگاه به محیط صنعت است .اهدافي که از
اجرای اين دوره انتظار ميروند عبارتند از:
▪ آمادهسازی دانشجويان برای حضور موثر در صنعت
▪ ايجاد انگیزه در دانشجويان برای يادییری دروس دانشگاهي در تعامل با واحدهای صنعتي
▪ افزايِ ماندیاری و اثربخشي دانشجويان در داخل کشور
▪ تعمیق يادییری و افزايِ اثربخشي آموزش دانشگاهي با به کارییری مفاهیم آموخته شده در عمل
▪ تفکیک بازههای تحصیل و کار دانشجويان با هدف پیشگیری از تأثیرات منفي متقابل
▪ ارتقاء توان اشتغالپذيری دانشجويان و بیبود موقعیتهای شغلي بالفاصله بعد از فراغت از تحصیل
▪ افزايِ قدرت کارآفريني دانشجويان از طريق کسب تجربه دنیای واقعي صنعت
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ساختار و طرح کلی دوره
دوره کارشناسي کارورزانه ترکیبي از بازههای تحصیل تمان وقت در دانشگاه و بازههای کار تمان وقت در صنعت
است .دو طرح کلي برای اجرای اين دوره به شکل زير است که هر دانشکده ميبايست فقط يکي از دو طرح را
برای دانشجويان متقاضي دنبال کند.
طرح اول
نيمسال اول

نيمسال دوم

تابستان

سال اول

تحصيل

تحصيل

---

سال دوم

تحصيل

کار

کار

سال سوم

تحصيل

تحصيل

کار

سال چهارم

کار

تحصيل

---

سال پنجم

تحصيل

تحصيل

---

طرح دوم
نيمسال اول

نيمسال دوم

تابستان

سال اول

تحصيل

تحصيل

---

سال دوم

تحصيل

تحصيل

کار

سال سوم

کار

تحصيل

---

سال چهارم

تحصيل

کار

کار

سال پنجم

تحصيل

تحصيل

---
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شرایط ورود به دوره
 -1دانشجوی دوره کارشناسي در صورت کسب معدل کل حداقل  15در دو نیمسال اول تحصیل خود ميتواند
برای تحصیل در دوره کارورزانه تقاضای رسمي خود را به آموزش دانشکده ارائه کند (پیوست . 1
 -2دانشجو متقاضي دوره کارورزانه مي بايست حداقل  32واحد تا پايان نیمسال دون یذرانده باشد.
 -3دانشجو دروس رياضي  1و  2و فیزيک  1را در دو نیمسال اول پاس کرده باشد.
 -4میلت ارسال تقاضای ورودی به دوره کارورزانه ابتدای نیمسال سون تحصیل است.
 -5دانشجويان دورشتهای مجاز به استفاده از طرح کارشناسي کارورزانه نیستند.

نحوه اجرای دوره
 )1تعداد سنوات مجاز تحصیل دانشجو در دوره کارشناسي کارورزانه  5سال است.
 )2دانشجو ملزن است که فقط يکي از دو طرح پیشنیادی را مطابق نظر دانشکده انتخاب و تا پايان دوره ادامه دهد.
 )3نیمسال هايي که دانشجو در دوره کارورزی است مرخصي بدون احتساب سنوات منظور ميشود( .دانشجو بايد
درخواست مرخصي خود را به آموزش دانشکده ارائه دهد .
 )4در نیمسالهای کارورزی دانشجو مجاز به اخذ هیچ يک از دروس دانشگاه اعم از دروس نظری و آزمايشگاه
نیست.
تبصره  :1درس کارآموزی از اين بند مستثني است و با دوره کارورزی قابل تطبیق است.
تبصره  :2دروس سرويس امتحان مجدد در نیمسال تابستان از اين بند مستثني است.
 )5مدت زمان کارورزی در نیمسال های اول و دون  4/5ماه و در دوره تابستان  2/5ماه است .برای يکي از 4
نیمسال کارورزی يک انعطاف زماني دو هفته در نظر یرفته ميشود.
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 )6برای طي موفق دوره کارورزانه دانشجو بايد مطابق بند  5حداقل  13/5الي  14ماه کار تايیدشده در صنعت
داشته باشد.
 )7در صورت طي موفق دوره کارورزانه دانشجو یواهي رسمي یذراندن دوره را از دانشگاه دريافت خواهد کرد.
 )8دانشجو بايد تا پايان نیمسال ششم از يکي از دو طرح معرفي شده تبعیت نمايد .برنامه ساير نیمسالها با رعايت
بندهای اين ماده قابل تغییر است.
 )9دانشگاه با تعیین استاد ناظر به طور منظم بر روال کار دانشجو و پیشرفت او نظارت مينمايد.
 )10دانشجو در دوره کارورزانه در حوزه تخصصي دانشکده و پرديس مجاز به انتخاب واحد صنعتي است.
 )11دانشجو در ابتدای هر دوره  7ماهه در يکي از آموزشیای میارتهای نرن که توسط معاونت پژوهشي و فناوری
دانشگاه بریزار ميشود شرکت ميکند.
 )12دانشگاه با هماهنگي با واحدهای ارتباط با صنعت زمینه آشنايي دانشجويان با واحدهای صنعتي را فراهم کرده
و يافتن محل کار مناسب را برای دانشجويان تسییل ميکند.
 )13هرچند دانشگاه در يافتن محل کار مناسب به دانشجويان کمک ميکند اما تضمیني در قبال اين موضوع ندارد
و مسئولیت انجان مراحل درخواست مصاحبه و يافتن محل کار مناسب در نیايت با خود دانشجو است.

خروج از دوره
 )1دانشجو مجاز است حداکثر تا پايان نیمسال ششم از ادامه تحصیل در دوره کارورزانه انصراف دهد.
 )2چنانچه معدل کل دانشجو کمتر از  15شود و يا معدل يک نیمسال کمتر از  14باشد دانشجو از دوره کارورزانه
خارج ميشود.
 )3در صورت خروج دانشجو از دوره کارورزانه بنا بر مفاد يکي از بندهای  1و  2در خروج از دوره وضعیت دانشجو
به دانشجوی عادی تغییر يافته و نیمسالهای کارورزی او به مرخصي با احتساب در سنوات تغییر مييابد .در
ضمن دانشجو امکان بازیشت به دوره کارورزانه را نداشته و سنوات مجاز تحصیل او مطابق دانشجويان عادی
محاسبه خواهد شد.
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استاد ناظر
 )1استاد ناظر از اعضاء هیئت علمي همان دانشکده است که در ابتدای دوره کارورزانه توسط شورای آموزشي
دانشکده انتخاب ميشود و تا پايان دوره کارورزانه بر دوره کارورزی دانشجو نظارت دارد.
 )2در هر دانشکده و در هر سال تحصیلي يک استاد ناظر برای کلیه دانشجويان دوره کارورزانه انتخاب ميشود.
 )3ظرفیت استاد ناظر حداکثر  5دانشجو است.
 )4استاد ناظر وضعیت اشتغال و کارورزی دانشجو را در دوره کارورزانه بررسي ميکند و در هر نیمسال در قالب
فرنهايي به واحد ارتباط با صنعت (يا معاون پژوهشي دانشکده یزارش ميدهد.
 )5برای استاد ناظر به ازای هر دانشجو 0/3واحد آموزشي در هر نیمسال تحصیلي محسوب ميشود.
)6

مشوق آموزشي معادل  0/2امتیاز تعريف درس جديد به ازای هر دانشجو برای استاد ناظر در نظر یرفته
ميشود.

استاد رابط صنعتی
 )1استاد رابط صنعتي عضو رسمي و تمان وقت آن واحد صنعتي است که دارای جايگاه علمي-تخصصي و اشتیار
صنعتي است .استاد وضعیت میارتآموزی را پايِ ميکند و وظیفه هدايت دانشجو هماهنگي امور فني و
اداری آنرا در دوره کارورزانه در صنعت بر عیده دارد.
 )2استاد رابط صنعتي دارای مدرک میندسي (يا مدرک مرتبط با رشته تحصیلي دانشجو با حداقل  5سال سابقه
کار مرتبط است؛ توسط صنعت معرفي و توسط دانشکده /پرديس تايید ميشود.
 )3یزارشهای پیشرفت دانشجو با تايید استاد رابط صنعتي به واحد ارتباط با صنعت دانشکده (يا معاونین
آموزشي/پژوهشي تحويل ميشود (پیوست . 2
 )4ظرفیت استاد رابط صنعتي حداکثر  5دانشجو است.
 )5در پايان دوره کارورزی تقديرنامهای از طرف دانشگاه برای استاد رابط صنعتي صادر ميشود.
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مراجع
طرح ايجاد دوره کارشناسي کارورزانه دانشگاه صنعتي شريف دانشکده میندسي کامپیوتر .1398
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پيوست  :1فرم درخواست دانشجو
فرم درخواست انجام دوره کارورزانه

نان و نانخانوادیي دانشجو:

شماره دانشجويي:

استاد مشاور:

تعداد کل واحدهای اخذشده:

معدل کل:

تعداد نیمسال مشروطي:

واحد/واحدهای صنعتي انتخاب شده برای انجان دوره کارورزی:
-1
-2
-3
-4
میارتهای حرفهای و شغلي (در صورت وجود :

توضیحات:

اينجانب
را پذيرفته و متقاضي انجان دوره هستم.
تاريخ تحويل فرن به اداره آموزش دانشکده:

با مطالعه دقیق رويه انجان دوره کارورزانه (رويه  3211شرايط مندرج در آن
نان و نانخانوادیي دانشجو و امضاء

نظر دانشکده/پرديس (اين قسمت توسط دانشکده/پرديس تکمیل ميشود :
مورد تايید قرار نگرفت
مورد تايید قرار یرفت
استاد ناظر پیشنیادی :آقای/خانم دکتر .............
معاونت آموزشی دانشكده
امضاء و تاریخ:
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پيوست  :2گزارش استاد رابط صنعتی
دوره کارورزی در مقطع کارشناسی

بازه زمانی گزارش 7 :ماهه اول

فرم گزارش نهایی استاد رابط صنعتی

تاریخ:

 7ماهه دوم

نام و نام خانوادگی دانشجو:

رشته تحصیلی:

نام شرکت:

بخش (گروه) فعالیت دانشجو:
میزان تاثیرگذاری صنعت بر دانشجو

 -1آیا واحد صنعتی توانسته است از حضور دانشجو در کنار آموزش و یادگیری او ،برای انجام امورات مرتبط استفاده کند؟
خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

 -2آیا واحد صن عتی ،به اهداف خود از بکارگیری دانشجو نزدیک شده است؟ لطفا انتظارات و پیشنهادات را بیان کنید (از
فضای خالی یا پشت برگه استفاده کنید).
خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

میزان تاثیرگذاری دانشجو در صنعت مربوطه
 -1آیا مشارکت دانشجو در انجام وظایف محوله رضایتبخش بوده است؟ آیا توانسته است از آموخته های خود در واحد
صنعتی استفاده کند؟ میزان ایده پردازی او در حل مسائل واحد صنعتی و احساس مسئولیت چقدر است؟
خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

 -2با حضور دان شجو ،چه میزان عالقه مندی در کارکنان و پرسنل آن شرکت برای استمرار حضور او بوجود آمده است؟
خیلی کم

متوسط

کم

خیلی زیاد

زیاد

میزان تعامل دانشجو ،رابط صنعتی و استاد ناظر دوره
 -1آیا تعامل مناسبی میان شرکت ،رابط صنعتی و استاد ناظر شکل گرفته است؟ و در چه سطحی؟
خیلی کم

کم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

 -2آیا دانشجو عالقهمندی و انگیزه انجام جدی برای مشارکت در فعالیتهای صنعتی و فرایندهای سازمانی را داشته است؟
خیلی کم

کم

متوسط

خیلی زیاد

زیاد

 -3اخالق حرفهای و اجتماعی و روحیه تعامل کاری ایشان در محیط شرکت یا بنگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟
 -4دانشجو برای ادامه همکاری در بازه بعدی نیازمند یادگیری چه مهارتها و مفاهیمی است؟
نام و نام خانوادگی رابط صنعتی

امضاء
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پيوست  :3مراحل انجام ثبت دوره
مراحل

چگونگی انجام کار

اقدام کننده

زمان درخواست

بازه زمانی مجاز

درخواست

درخواست رسمي به اداره
آموزش دانشکده (پیوست 1

دانشجو

نیمسال سون
نیمسال چیارن

آبان ماه
 15فروردين تا 15
ارديبیشت

بررسي شرايط احراز دانشجو
تايید واحدصنعتي برای انجان
دوره کارورزانه با مشارکت اداره
ارتباط با صنعت و تعیین استاد
ناظر

اداره آموزش
دانشکده

درخواست مرخصي تحصیلي و
بررسي توسط دانشکده پس از
اتمان مرحله قبل

دانشجو

دانشجوی متقاضی

تایيد دانشكده و
اعالم به دانشجو

مرخصی تحصيلی

نیمسال سون
نیمسال چیارن

آذر ماه
 15ارديبیشت تا 15
خرداد

نیمسال سون
نیمسال چیارن

دی ماه
خرداد ماه

تایيد شرکت
دانشجو در آموزش
مهارتهای نرم

شرکت دانشجو در دوره اول
آموزش میارتیای نرن

دانشجو

دی ماه
خرداد ماه

نیمسال سون
نیمسال چیارن

(مرحله اول)

معرفی رسمی
دانشجو به
واحدصنعتی

شروع دوره اول
کارورزانه

گزارش مرحله اول
کارورزانه

پس از تايید حضور در دوره
میارتیای نرن آموزش دانشکده
مدارک دانشجو را به اداره
ارتباط با صنعت /برای معرفي
رسمي به واحد صنعتي ارسال
مي کند.

اداره ارتباط با
صنعت/دانشجو

حضور دانشجو در واحدصنعتي
و انجان دوره تمان وقت
کارورزانه در تعامل با استاد
رابط صنعتي و استادناظر

دانشجو/واحدصنعتي

دانشجو فرن پیوست  2را با
نظر استادرابط صنعتي تکمیل
ميکند و یزارش دوره اول را
به استاد ناظر تحويل ميدهد.

دانشجو/واحدصنعتي

دی ماه
خرداد ماه

نیمسال سون
نیمسال چیارن

نیمسال چیارن و نیمسال چیارن و تابستان
آن
تابستان آن
تابستان سال دون و
تابستان سال دون
نیمسال پنجم
و نیمسال پنجم
تابستان سال دون
نیمسال پنجم

15شیريور تا  15میر
 15دی ماه تا  15بیمن
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تایيد شرکت
دانشجو در آموزش
مهارتهای ترم

شرکت دانشجو در دوره دون
آموزش میارتیای نرن

دانشجو

خرداد ماه
دی ماه

نیمسال ششم
نیمسال هفتم

(مرحله دوم)
مرخصی تحصيلی

معرفی رسمی
دانشجو به
واحدصنعتی
کارآموزی

شروع دوره دوم
کارورزانه
گزارش نهایی دوره
کارورزانه

درخواست مرخصي تحصیلي و
بررسي توسط دانشکده در
صورت انجان دوره اول کارورزی

دانشجو

ارديبیشت ماه
آذر ماه

نیمسال ششم
نیمسال هفتم

پس از تايید حضور در دوره
دون میارتیای نرن اداره ارتباط
با صنعت برای معرفي رسمي
به واحد صنعتي اقدان ميکند.

اداره ارتباط با
صنعت/دانشجو

نیمسال ششم
نیمسال هفتم

خرداد ماه
دی ماه

انتخاب واحد و تطبیق با
کارآموزی دانشجو در پرتال

دانشجو/واحدکارآموز
ی دانشکده

نیمسال ششم
نیمسال هفتم

بازه زماني انتخاب
واحدکارآموزی

حضور دانشجو در واحدصنعتي
و انجان دوره تمان وقت
کارورزانه در تعامل با استاد
رابط صنعتي

دانشجو/
واحدصنعتي

دانشجو فرن پیوست  2و
یزارش را به استاد ناظر تحويل
ميدهد

دانشجو

تابستان سال سون و
تابستان سال سون
نیمسال هفتم
و نیمسال هفتم
نیمسال هشتم و نیمسال هشتم و تابستان
آن
تابستان آن
انتیای نیمسال هفتم
انتیای تابستان نیمسال
هشتم
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