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 پیشگفتار

 های فني ود توجه به کسب مهارتهر چند دانشگاه محل توسعه و بسط علم و دانش است، با اين وجو

های متعدد و گذراندن ها امری ضروری و اجتناب ناپذير است. وجود آزمايشگاهمهندسي در کنار اين دانش

آورد. با اين ها بخشي از فرآيندهای کسب مهارت را فراهم ميهای علمي و آزمايشگاهي در دانشگاهدوره

قاتي در های پیشرفته تولیدی و تحقیو تنوع تجهیزات و دستگاهها وجود، توسعه روزافزون و سريع فناوری

 سازد.های متنوع برای ارتقاء سطح مهارت دانشجويان را ضروری ميصنايع، لزوم به کارگیری روش

های فني و مهندسي دانشجويان است. های مترقي و باسابقه برای ارتقاء سطح مهارتکارآموزی يکي از روش

یز نها و فضاهای کاری های صنعت با محیطآموزی عالوه بر آشنايي با تجهیزات و فناوریدانشجو در دوره کار

 شود.آشنا مي

 بر اجرای های کارآموزی و اهمیت نظارت علمي و فني اساتید دانشگاهاجرای صحیح، دقیق و با کیفیت دوره

 ی است.رها بسیار ضرواين دوره

 ست.اار گرفته ورد اشاره قروه اجرا و نظارت بر دوره کارآموزی مها و نحدر دستورالعمل پیش رو، کلیه رويه

 .ها تهیه شده استمحترم کارآموزی دانشکده ناين دستورالعمل در چندين جلسه و با حضور مسئولی
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 هدف

مالحظه  و دست اندرکارهای مختلف ها و وظايف بخشارائه گردش کار، تعريف نقشبه منظور ، نامهآيیناين 

کنارآموزی تمنامي نامنه بنه روش اجنرای طنر  آيیناينن مي باشد.  کارآموزیوانین حاکم در حوزه نمودن ق

 . پردازدميها و واحدهای زيرمجموعه دانشگاه صنعتي امیرکبیر دانشکدهدانشجويان کارشناسي در 

 واژگان و تعاریف

 :دانشگاه صنعتي امیرکبیر دانشگاه 

 :دانشگاهمعاونت پژوهش و فناوری  معاونت پژوهشي 

 مديريت فناوری و  ارتباط با صنعت  ارتباط با صنعت: کل  اداره 

 های دانشگاه صنعتي امیرکبیردانشکده: تمامي دانشکده 

 واحد: واحدهای اقماری زيرمجموعه دانشگاه در ساير شهرها 

 شودکارآموزی به آنجا معرفي مي دوره صنعت: واحدی که دانشجو برای گذراندن 

 شودي که از طرف دانشگاه برای دوره به صنعت معرفي ميکارآموز: دانشجوي 

  لیت مسئوارتباط با صنعت  کل مسئول کارآموزی دانشگاه: فردی که از طرف ادارهکارشناس

 .دانشگاه را بر عهده داردکارآموزی پیگیری و هماهنگي کلیه امور مربوط به 

  :ارآموزیرپرستي کلیه امور ککه از طرف دانشکده مسئولیت سفردی مسئول کارآموزی دانشکده 

 دانشکده را بر عهده دارد

 استاد تخصصي کارآموزی: استادی که مسئولیت علمي و فني کارآموزی تعداد مشخصي از 

 کارآموزان را بر عهده دارد

  :ها يهماهنگ وکلیه مراودات، ارتباطات و يا مسئولي در صنعت که  فردسرپرست کارآموز در صنعت

 گیرد.توسط او صورت مي رم ارزشیابي کارآموزف تکمیلدر صنعت و 
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 واحد کارآموزی  -1

را  زیواحد کارآمو دوبايست بر اساس قوانین آموزشي دانشگاه هر دانشجو طي دوره کارشناسي مي -1-1

ت ساير نمرات کارآموزی همچون نمرا. بگذراندخود های دوره تحصیلي واحدبه عنوان بخشي از 

راندن خذ و گذدانشجويان با او ور گرديده و در معدل کل محاسبه دروس در کارنامه دانشجويان منظ

 ل خواهند شد.یاين واحد درسي فارغ التحص

 يا دو درسنه دو دوره جداگادر کارآموزی به عنوان يک درس يک واحدی ها در برخي از دانشکده -2-1

رآموزی گیری در خصوص میزان کاباشد. تصمیمميو يا يک درس اختیاری دو واحدی يک واحدی 

 باشد. مي بر عهده گروه آموزشي و مسئولین آموزشي دانشکده و تايید اداره کل آموزش دانشگاه

 شرایط اخذ کارآموزی  -2

هايي کنه ينک دوره کنارآموزی دارنند دوره کارآموزی برای دانشجويان دانشکده -1-2

 دوره کنارآموزی ،نندهايي که دو دوره کارآموزی داردر دانشکدهباشد. مي 6اولین تابستان بعد از ترم 

اجنرا  6از تنرم  اولین تابستان بعددوم و کارآموزی  4اولین تابستان بعد از ترم  ،اين دانشجويان  اول

 باشد.پذير نميانامکبه طور همزمان شود. برگزاری دو دوره کارآموزی مي
باشند مجاز به اخذ واحند )غینر که متقاضي اخذ واحد کارآموزی مي دانشجوياني -2-2

 باشند. در غیر اينصورت کارآموزی آنان حذف خواهد شد.آموزی( در ترم تابستان نمياز کار
نويسي بوده و بر حسنب تعنداد نیاز کارآموزی درس روش تحقیق و گزارشپیش -3-2

ر نظنر واحد درسني د 100تا  70واحد کارآموزی حداقل واحدهای مورد نیاز برای اخذ اين درس از 

نیاز و حداقل مورد نظر دانشکده را اخنذ نکنرده باشند، دهای پیشدر صورتي که واحشود. گرفته مي

 باشد.دانشکده ميعاون آموزشي متايید گیری در خصوص گذراندن دوره منوط به تصمیم
بنا  تعداد واحدهای باقیمانده دانشجويان متقاضي انجام کارآموزی در طنول تنرم، -4-2

تواند باشد. حداقل واحدهای ثبت نامي مي واحد 12احتساب واحد کارآموزی و پروژه پاياني، حداکثر 

 واحد کمتر باشد. 10بايست از نشجويان نميااين د
ای در رشنته گیری در خصوص اخذ درس کارآموزی دانشجويان دو رشتهتصمیم -5-2

 باشد. دوم بر عهده گروه آموزشي مربوطه مي
هنای اهدر اينام تابسنتان اداره امنور خوابگ آموزیبا توجه بنه گذرانندن دوره کنار -6-2

وب معاونت دانشجويي در صورت داشتن ظرفیت نسبت به در اختیار گذاشتن خوابگاه با قیمنت مصن

 نمايد.اند اقدام ميوزارت علوم به دانشجوياني که اين درس را اخذ نموده

 کارآموزیمحل شرایط  -3

 های مورد نظر جهت انجام دوره کارآموزی بايد شرايط ذيل را داشته باشند:محل -1-3
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 ها با رشته تحصیلي دانشجو و موضوع کارآموزی مطابقت داشته باشد.لیت آننوع فعا -

 باشد. ماتيو يا خد اجرائيمهندسي، انجام کارآموزی ترجیحاً در زمینه امور تولیدی، تحقیقاتي،  محل -

بايست از جنبه عمومي و همچنین آموزشي محل مناسبي بنرای دانشنجو بنوده و محل مورد نظر مي -

 شکده باشد.مورد تايید دان

 باشد.پذير نميها( امکانها )آزمايشگاه، کارگاه و ساير قسمتانجام کارآموزی در دانشکده -

باشنند، پنس از اخنذ تايیدينه : دانشجوياني که متقاضي گذراندن کنارآموزی در خنارج از کشنور مي1تبصره 

 پذيرد.رت ميصوالملل دانشگاه دانشکده، مکاتبات با صنعت خارج از کشور از طريق امور بین

مسئول کارآموزی دانشکده موظف است آمار و مشخصات کامل مراکز و صنايعي  -2-3

صنعت دانشنگاه  اند را به ارتباط بهکه میزبان دانشجويان دانشگاه برای گذراندن دوره کارآموزی بوده

 نمايد. ارسال

 مدت دوره کارآموزی   -4

نظنارت سرپرسنتان  خنود را تحنتدو واحندی دانشجويان بايد دوره کنارآموزی  -1-4

ينن اروز کناری( بگذراننند.  30ل دساعت )معا 240مدت ه واحدهای صنعتي مربوطه ب کارآموزی در

اری( کنروز  38ساعت )معادل  300زيست مدت برای دانشجويان دانشکده مهندسي عمران و محیط

سناعت را  120بايست هر دوره که دو دوره کارآموزی دارند مي دانشجويانياين مدت برای باشد. مي

 باشد.ساعت مي 64اين مدت برای کارآموزی در عرشه و سکوی نفتي  طي نمايند.

 استاد تخصصی و مسئول کارآموزی -5

آموزشي  پورتال نام استاد تخصصي کارآموزی و کلیه اطالعات مورد نیاز دربايد با تعیین کارآموزی  -1-5

رنت متیاز گا ی کارآموزی،هر دانشجوبرای اساتید تخصصي کارآموزی به ازای گردد.  ثبتدانشجويان 

 باشد.مي پژوهشي دانشگاهمعاونت تعیین میزان امتیاز گرنت بر عهده . لحاظ خواهد شدپژوهشي 
ه ها توسط ادارويژه مسئولین کارآموزی دانشکدهجلساتي کارآموزی، برنامه هر سال قبل از شروع  -2-5

  شود.ميرگزار یات بانديشي و انتقال تجربارتباط با صنعت دانشگاه برای هم
ن و ضم قبل از شروع فرآيند کارآموزی جلسات توجیهي توسط مسئول کارآموزی دانشکده برگزار -3-5

ه مذکور برای شود. شرکت در جلستأکید بر اهمیت دوره کارآموزی روال مربوطه نیز توضیح داده مي

 دانشجويان متقاضي کارآموزی الزامي است.
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 کارآموزی نامثبتروش  -6

که شامل فرم اين ارآموزی( توسط دانشجو: )درخواست ک AUT-FM-2303-02فرم شماره تکمیل  -1-6

اضي انجام دوره يان متقدانشجوبايست توسط مشخصات فردی، تحصیلي و عاليق فردی است، مي

 شود. تکمیل ميکارآموزی 
ط توسی های ارائه شده از سوی دانشجويان متقاضي کارآموزها: درخواستبررسي اولیه درخواست -2-6

ی انشجوبه د محل کارآموزی ،مسئول کارآموزی دانشکده بررسي و با توجه به شرايط دانشجويان

 . شودمتقاضي کارآموزی پیشنهاد مي

حنل مکنارآموزی وزارت علنوم سنامانه فهرست موجود در : در صورتي که دانشجو بخواهد از 2تبصره

 سنامانهنمايد. تايیند دانشنجويان در نام مي ثبت سامانهتواند در کارآموزی خود را انتخاب نمايد، مي

 پذيرد.دانشگاه توسط مسئول کارآموزی دانشگاه انجام مي

ا ل و از آنهخطاب به محل کارآموزی ارساطه مربو ای به امضای رئیس دانشکدهمعرفي نامه اولیه: نامه -3-6

 شود.در خصوص نیاز به کارآموز استعالم مي
هد های صادر شده توسط مسئول کارآموزی دانشکده انجام خواهنام: کنترل و بررسي معرفي3تبصره

ها توسط رئیس دانشکده اقدام و به نامهو پس از حصول اطمینان نسبت به امضاء و مهر معرفي شد

ز دانشجو ا گردد. عدم مراجعه دانشجو جهت دريافت معرفي نامه به منزله انصرافدانشجويان ارائه مي

 باشد.دوره کارآموزی مي

که از سوی دانشگاه برای صنعت  AUT-FM-2303-03ارائه تايیديه صنعت: مطابق فرم شماره  -4-6

 شود.شده است با کارآموزی دانشجو در آنجا موافقت ميارسال 
ا بناسب تماساتید کارآموزی را  ،مسئولین کارآموزیمعرفي دانشجو به استاد تخصصي کارآموزی:  -5-6

 د. ننمايمعرفي ميدانشجو به انتخاب و  ،موضوع کارآموزی دانشجو و تخصص اساتید

حل مانتخاب  در ،با هماهنگي مسئول کارآموزی دانشکده دانشجو قطعي شدن محل کارآموزی:  -6-6

 نمايند.کارآموزی به توافق رسیده و آن را قطعي مي
بايست در محدوده زماني مشخص شده توسط آموزش دانشجويان متقاضي درس کارآموزی مي -7-6

جام ان انده ثبت نام نمايند. در صورت درخواست در خارج از بازه زماني امکدانشگاه و دانشک

 باشد.پذير نميکارآموزی امکان
 ای به امضای رئیس دانشکده خطاب به صنعت به همراه فرم شمارهنامه نهايي: نامهمعرفي -8-6

AUT-FM-2303-04 شود.)ارزشیابي صنعت از دانشجو( ارسال مي 
ها پس از قطعي ل ارتباط با صنعت دانشگاه: مسئولین کارآموزی دانشکدهارائه فهرست به اداره ک -9-6

کلي شامل نام، نام خانوادگي، شماره دانشجويي، محل  فهرستشدن نفرات برای انجام کارآموزی، 
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نمايد. در صورت مي  کارآموزی، آدرس و تلفن محل کارآموزی را به ارتباط با صنعت دانشگاه ارسال 

 یشتر پس از هماهنگي نسبت به ارسال ساير اطالعات اقدام خواهد شد.نیاز به اطالعات ب

ارآموزی، : برای کارآموزی در طول ترم و با توجه به کم بودن تعداد دانشجويان متقاضني کن4 تبصره

 ارسال مشخصات به صورت موردی خواهد بود.

 کارآموزی و انجام شروع  -7

د. ننمايز ميکارآموزی را آغا،خود ي کارآموزیبا هماهنگي و نظر استاد تخصصدانشجويان کارآموز  -1-7

ه بکارآموزی دانشجو موظف است زمان دقیق شروع و ساعات حضور خود را به استاد تخصصي 

 اعالم نمايد. صورت کتبي 
ايمیل  واز طريق تلفن مربوطه در طول دوران کارآموزی ارتباط مستمر بین کارآموز و استاد  -2-7

 بايست برقرار باشد. مي
ح دوره امل را بر انجام صحینظارت کر با کارآموز بايست با ارتباط مستممياستاد تخصصي مربوطه  -3-7

 داشته باشد.
 دهد. شود را به طور کامل انجامدانشجو موظف است کارهايي که از طرف صنعت به ايشان محول مي -4-7
 نمايد.ميت د ثبوزی خوکارآموز گزارش روزانه خود را به طور مرتب و با درج تاريخ در دفترچه کارآم -5-7
  اند.توسط معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه قبالً بیمه شدهتمامي دانشجويان  -6-7
 رسي وهزينه رفت و آمد مسئول کارآموزی و استاد تخصصي کارآموزی به صنايع مختلف جهت بر -7-7

که  نيوياتعیین محل کارآموزی و همچنین ارزيابي کارآموزان، کمک هزينه رفت و آمد به دانشج

 يا ساير وزيده مجبور به سفرهای دور هستند، هزينه تشويق استاد تخصصي برگزيده و يا کارآموز برگ

  گردد.انشکده تأمین ميداعتبارات دانشکده توسط معاون پژوهشي های ديگر، از محل هزينه

 تخلفات -8

وزی خصصني کنارآماسنتاد ت ابايست سريعاً بکارآموز مي تخلف،در صورت بروز هر گونه مشکل و يا  -1-8

 . ارتباط برقرار نمايدمسئول کارآموزی دانشکده يا خود و 

اه در صورت تخلف دانشجو در محل کارآموزی مسئولیت رسیدگي به تخلف مربوطه به عهده دانشنگ -2-8

باشد. در صورت تخلف کارآموز در محیط کارآموزی، صنعت شر  تخلف صورت و کمیته انضباطي مي

 شود.  يمکس نموده و پس از بررسي، نتیجه به محل کارآموزی نیز گزارش گرفته را به دانشگاه منع
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وزی مسئول کنارآم يا د، استاد تخصصيبیايدر صورتیکه از سوی صنعت مشکلي برای کارآموز پیش  -3-8

و در  دانشکده با هماهنگي اداره ارتباط با صنعت دانشگاه مسئول پیگینری و مرتفنع نمنودن مشنکل

 باشند.ي با هماهنگي امور حقوقي دانشگاه ميصورت لزوم پیگیری قانون

 اتمام کارآموزی  -9

ای ثبت زش برزمان ارائه گزارش نهايي يک ماه و نیم قبل از مهلت اعالم شده توسط اداره کل آمو -1-9

 باشد.نمره درس کارآموزی مي
و روع زی، شکارآموزان موظف هستند ساير موارد مربوط به کارآموزی از قبیل انتخاب محل کارآمو -2-9

ستاد اذکور متحويل  گزارش را در بازه زماني مشخص انجام دهند. در صورت تأخیر در انجام امور 

 نمره کسر نمايند. 25/0توانند به ازای هر روز  تخصصي کارآموزی و مسئول کارآموزی مي
پورتال  ماه از ثبت نام 6درج اتوماتیک غیبت امتحاني نمرات نرسیده کارآموزی پس از گذشت  -3-9

 باشد:های مشخص شده زير ميشي و مطابق تاريخآموز
 اسفند همان سال 15صفر اتوماتیک نمره نرسیده کارآموزی نیمسال اول 

 شهريور سال بعد 15صفر اتوماتیک نمره نرسیده کارآموزی نیمسال دوم 

 آذر همان سال 15صفر اتوماتیک نمره نرسیده کارآموزی تابستان هر سال 

که بر اختیار استاد تخصصي کارآموزی  نمره در 15باشد. از اين میزان،  يم 20نمره درس کارآموزی  -4-9

 ی دانشکدهنمره نیز در اختیار مسئول کارآموز 5و اساس گزارش کارآموزی و فرم ارزيابي صنعت 

 لحاظ خواهد شد.ملکرد دانشجو عاز  ارزيابي بر اساس باشد که مي
مسئول  را به موارد زير يانتمام کارآموزی دانشجوبر اتمام کارآموزی: پس از امبني  تحويل مدارک -5-9

 نمايند:ميکارآموزی دانشکده ظرف مدت تعیین شده تحويل 

یزان ای مبني بر تايید انجام کارآموزی به م: از سوی صنعت نامههای نظرخواهيتحويل فرم -الف

دانشگاه  که از سوی AUT-FM-2303-04میل شده شماره های مورد نظر به همراه فرم تکساعت

تحويل مسئول  ، AUT-FM-2303-05شماره فرم به همراه در ابتدای کارآموزی ارسال شده است 

 شود. کارآموزی دانشکده مي

وزی نامه نگارش کارآمآئینو طبق : مطابق با موارد درس گزارش نويسي گزارش نهايي کارآموزی -ب

ارآموزی کتعیین شده تحويل مسئول ( گزارش نهايي کارآموزی تهیه و تا تاريخ 1)پیوست شماره 

 شود.دانشکده مي

ت روزانه که در ابتدای کارآموزی تحويل دانشجو شده به صور دفترچه تکمیل شده: دفترچه -ج

 شود.کامل و گزارش روزانه تحويل داده مي
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 ودهسي نمرا برر استاد کارآموزی: استاد کارآموزی موارد تحويل شده به ايشاندانشجو توسط ارزيابي  -6-9

را تکمیل و آن را به مسئول کارآموزی دانشکده تحويل  AUT-FM-2303-06شماره و فرم 

 نمايد.بت موقت مياستاد تخصصي نمره دانشجو را نیز همانند درس پروژه در پورتال ث نمايد.مي
که  AUT-FM-2303-06فرم شماره ارائه نمره نهايي: مسئول کارآموزی دانشکده پس از بررسي  -7-9

موزش هايي را به آو موارد ارسال شده از سوی صنعت، نمره ناد تخصصي تکمیل شده توسط است

 گردد.اعالم و در پورتال آموزشي نیز نهايي مي
انشجويان دای خطاب به محل انجام کارآموزی تقدير و تشکر از صنعت: در پايان دوره کارآموزی نامه -8-9

های یهمکار از ايشان بابتشکده ارسال و به تفکیک و ذکر نام کامل آن صنعت به امضای رئیس دان

 آن را رند و يا نظری داپیشنهاد  ي که در صورتشود مي تقاضا و تشکر تقدير  ضمنو صورت گرفته 

 ئه نمايند.اار
اره ... فرم شمشود. برای انتخاب کارآموز نمونه نفر ازکارآموزان نمونه تقدير مي 3در هفته پژوهش از  -9-9

اوری ها را به مديريت ارتباط با صنعت و فنشده و دانشکده تمامي فرمتکمیل و تحويل دانشکده 

فر را نشود يک يا دو از دانشکده درخواست ميآوری دانشگاه تحويل داده و اين مديريت پس از جمع

رتباط با اوری و فناارتباط با صنعت دانشگاه معرفي نمايند. اداره  فناوری وکل  انتخاب و به اداره

 نمايد.نفر را برای تقدير انتخاب مي 3ها ه نیز از بین آنصنعت دانشگا
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اعالم تاريخ ثبت نام 

کارآموزی از سوی اداره 

کل آموزش دانشگاه

تکمیل فرم شماره 

يک توسط دانشجو

ارائه لیست کارآموزان 

به اداره ارتباط با 

صنعت دانشگاه

ارسال معرفي نامه 

اولیه به صنعت

تايیده صنعت

 عدم تايید

 تايید
ارسال معرفي نامه 

نهايي به صنعت

شروع کارآموزی

ارسال گزارش مستمر 

و ارتباط با استاد 

تخصصي کارآموزی

اتمام کارآموزی و تحويل 

نامه صنعت به همراه 

مدارک به مسئول 

کارآموزی

ارزيابي دانشجو توسط 

استاد تخصصي و 

تعیین نمره

ثبت نمره موقت در 

پورتال

ثبت نهايي نمره 

توسط مسئول 

کارآموزی دانشکده

ارسال نامه تشکر از 

صنعت به امضای 

رئیس دانشکده

اتمام کارآموزی

انتخاب کارآموز نمونه -1

استاد تخصصي منتخب -2

مسئول کارآموزی منتخب -3

دانشتن شرايط اخذ درس عدم امکان ثبت نام عدم احراز

کارآموزی

بررسي اولیه درخواستها 

توسط مسئول کارآموزی 

دانشکده و پیشنهاد اولیه 

به دانشجو

معرفي دانشجو به 

استاد تخصصي

حضور در جلسه توجیهي

 عدم حضورحذف درس

 

 نمودار گردش کار دوره کارآموزی – 1پیوست شماره 
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 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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 موزآپذیرش کار ه صنعت مبنی بریتایید -3پیوست شماره 
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 مشخصات دانشجو:

 شماره دانشجويي :                                              نام و نام خانوادگي :             

 میزان ساعت کارآموزی :     رشته تحصیلي :
 

 

 مشخصات محل کارآموزی:

 کد :     نام محل کارآموزی :

      وب سايت:       آدرس:

 

... به .....................................................کت/سازمان با انجام کارآموزی آقا/خانم ....رساند اين شربدينوسیله به اطالع مي

و  نمايد. در پايان دوره، تايیديهوافقت ميم ت........ ساعشماره دانشجويي ............................................... به مدت .................

 گردد. فرم ارزشیابي به دانشگاه ارسال مي
 

 

 

 

 م خانوادگي رياست آموزش در صنعت :نام و نا

 پست الکترونیکي:    شماره فاکس :    شماره تلفن:

 

 مهر و امضا                                                             تاریخ :

 بسمه تعالي 
 ه : ..................................شمار

 تاریخ  : ..................................
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    

 مديريت فناوری و ارتباط با صنعت

  تاییدیه صنعت مبنی بر پذیرش کارآموز
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 شجوارزشیابی صنعت از دان -4پیوست شماره 
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 مشخصات دانشجو 

 شته تحصیلي :ر               نام و نام خانوادگي :                                شماره دانشجويي :              

 یزان ساعت کارآموزی :م  تاريخ شروع کارآموزی :                           تاريخ خاتمه کارآموزی :                      

  :محل کارآموزی

 موضوع کارآموزی :

 ارزشیابی کارآموز

 خصوصیات کارآموز ردیف
 عالی

 امتیاز(4)

 خوب

 امتیاز( 3)

 متوسط

 یاز(امت2)

 ضعیف

 امتیاز(1)

     نحوه انجام کار و میزان عالقه 1

     پیگیری وظايف و میزان پشتکار 2

     ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار 3

     حضور و غیاب و انضباط کارآموز 4

     اخالق -رخورد ب -رفتار  5

 

 :کار کارآموز نظر کلي سرپرست کارآموزی راجع به نقاط ضعف، قوت و کیفیت
 

 نام و نام خانوادگي سرپرست کارآموز در صنعت :                                  سمت :

 پست الکترونیکي:    شماره فاکس :     شماره تلفن :

 مهر و امضا                                                             تاریخ :
 

 ش در صنعت :نام و نام خانوادگي رياست آموز

 پست الکترونیکي:    شماره فاکس :    شماره تلفن:
 

 مهر و امضا                                                             تاریخ :
 .ید لطفا به صورت جداگانه مرقوم و ارسال فرماییددارکلیت کارآموزی در صورتیکه هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در خصوص کارآموز و یا 

 بسمه تعالي 
 ...........................شماره : .......

 تاریخ  : ..................................
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    

 مديريت فناوری و ارتباط با صنعت

 ارزشیابی صنعت از دانشجو 
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 ارزشیابی دانشجو از صنعت -5شماره پیوست 
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 از صنعت ارزشیابی دانشجو

 کد :       نام کارخانه :

 فرم 

 مشخصات دانشجو 
 رشته تحصیلي :    شماره دانشجويي:    نام و نام خانوادگي:

 :نام استاد کارآموزی در دانشگاه :                           نام مسئول کارآموزی در صنعت

 موضوع کارآموزی :

 

 ارزیابی دانشجو :

 کارآموزی و پروژه، در ارتباط با رشته خود چگونه ارزيابي مي کنید؟ مامکانات محل فوق را برای انجا -1

 ضعیف   متوسط    خوب    عالي 

 

 ی سرپرست کارآموزی در جهت آموزش و بهره گیری از خالقیتهای شما در چه سطحي بوده است؟میزان همکار -2

 ضعیف   متوسط    خوب    عالي 

 

 ختیار شما گذاشته شده است؟اآموزی در آيا امکانات الزم برای کار -3

 خیر     بلي     

 

 ظر شما در ارتباط با کارآموزی دانشجويان در سال آتي برای محل فوق چگونه است؟ن -4

 ضعیف   متوسط    خوب    عالي 

 

 ارآموزی انجام شده تا چه میزان با رشته شما و موضوع کارآموزی مطابقت داشته است؟ک -5

 ضعیف   متوسط    خوب    عالي 

 

 ر گونه اظهار نظر ديگری داريد مرقوم فرمائید.ه -6

 بسمه تعالي
 شماره : ..................................

 تاریخ  : ..................................
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    

 مديريت فناوری و ارتباط با صنعت



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                18صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 درج نمره دانشجو -6شماره پیوست 

AUT-PR-2303- 06 

 
 بسمه تعالي

 شماره : ..................................

 تاریخ  : ..................................
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر    

 مديريت فناوری و ارتباط با صنعت

 

 درج نمره دانشجو

 نام دانشکده:    نام استاد کارآموز در دانشگاه:

 درج نمره دانشجو – 5فرم شماره 

 مشخصات دانشجو 
 شته تحصیلي :ر     نام و نام خانوادگي :                                شماره دانشجويي :                        

 

  :محل کارآموزی
 

 نیمسال ...........  تحصیلي .............. تابستان سال ...............    رآموزی: کد هفت رقمي کا

 

 :یارزشیابی کارآموز

 حداکثر نمره نمره کسب شده عوامل ارزیابی ردیف

 15  استاد تخصصي کارآموزی 1

 5  مسئول کارآموزی دانشکده 2
 

 

 

 نمره:

 نمره( 20ارزيابي نهايي )از 

  نمره نهايي

 

 

 

 امضاء مسئول کارآموزی     کارآموزیاستاد تخصصی امضاء 

 



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                19صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 ارآموزیآئین نامه نگارش ک -7ره پیوست شما

AUT-PR-2303- 07 



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                20صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                21صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                22صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                23صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                24صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                25صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                26صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.



 رويه کارآموزی

 AUT-PR-2303 شماره:

 1395/   /                   تاريخ:           1 نسخه:

 27از:                27صفحه:  
 

 تمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است.

 


