
 دستورالعمل اجرائی کارآموزی دانشجویان دانشگاه تربت حیدریه

 

های مختلف وجود داشته و دانشجویان با جنبه ای باشد که تنوع کار در طول دوره کارآموزیبازه معرفی و انجام کارآموزی باید به گونه :انتخاب زمان کارآموزی -1

 تواند متفاوت باشد(.شنا شوند )بر اساس سرفصل و مصوبات هر گروه میآآن دوره 

 باشد. قابل قبولبا توانایی انتقال مهارت در سطح و شناخته شده  ،موزی باید معتبرآمحل کار :موزیآانتخاب محل کار  -2

موجبات ارتقای ای و.... فنی و حرفه یهای تکمیلالمللی، آموزشای از جمله اعطای گواهی بینهای فنی و حرفهبا توجه به مزایای دوره :آموزش های تکمیلی -3

بازه زمانی درصد از  50تا  حداکثرگروه آموزشی مربوطه  با تایید ایحرفه های فنی ومدت زمان اختصاص یافته به آموزش کیفیت کارآموزی را فراهم خواهد نمود.

 شد.خواهد کارآموزی محاسبه 

 ایهای فنی و حرفهدوره 

 ای و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو حرفهمورد تایید سازمان فنی های آموزشی در موسسات دوره 

 الیتدامنه و تنوع فع ،، تناسب جنسیتی،اعتبارظرفیتبر اساس  ،واحدهر تعداد دانشجویان معرفی شده به با استفاده از سامانه ملی کارآموزی،  :ظرفیت سنجی محل -4

 گرفت.خواهد مورد بررسی و اظهار نظر قرار یان ا اشتغال آتی دانشجوب واحدهات تناسب موضوع فعالینیز  و

 :دانشجو به مکان کارآموزیمعرفی  -5

 شد.خواهد ها و مسائل بازار در نظر گرفته قعیتشنایی او با واو آ آموزی دانشجواصل مهارت ،موزیدر اجرا و ارزشیابی کارآ موزی:آتوجه به هدف کار -6

، ماهیانه و در پایان گزارش نهایی های هفتگی، باید گزارشدوره خود بکار ی حضور در آغازساعات هفتگات پروژه و صدانشجو ضمن اعالم مشخ :اهمیت گزارش -7

 های کاری آشنا گردد.تا عالوه بر گزارش روند انجام کارآموزی خود با شیوه تهیه و نگارش گزارش بر پایه فرمت مصوب دانشگاه ارائه دهد.

 تاد درس انجام خواهد شد.توسط اسفاع انجام د نحوه دفاع کارآموز: -8

 موارد زیر انجام خواهد شد:ارزشیابی دانشجو بر اساس  :موزیارزشیابی کارآ -9

 ایهای فنی و حرفهشرکت در دوره 

 نظم و کیفیت حضور در محل کارآموزی 

 ارائه و کیفیت گزارش هفتگی 

 ارائه و کیفیت گزارش پایانی 

 نحوه و کیفیت ارائه 

های برتر ثر مثبتی داشته و قدردانی از محلینده کاری ایشان اموزان برتر بر روحیه کارآفرینی و آتقدیر از کارآ موزی:آهای برتر کارتقدیر از کارآموزان و محل -10

 شود.میارتباط دانشگاه با صنعت  و نیز ارتقای موزانبه کارآآموزی ها در مهارتباعث بهبود فعالیت آن ،موزیآکار

هزار تومان اعطا خواهد شد )انتخاب دانشجوی برتر بر اساس اظهار  100رشته آموزشی مبلغ -به نفر برتر در هر کد دانشجویان:هدیه پیشنهادی برای  -

 بایست در جلسه شورای گروه آموزشی انتخاب و صورت جلسه مرتبط به مدیریت آموزشی دانشگاه ارسال گردد(.خواهد بود. نفر برتر می های آموزشینظر گروه

 میلیون تومان 5حدود جمعا 

 : اعطای لوح سپاس به محل های منتخب )یک محل در هر گروه آموزشی(تقدیر از مکان های کارآموزی -

 میلیون تومان 1جمعا حدود 

 : دفتر ارتباط با صنعت دستورالعمل تعیین مکان برتر کارآموزی را تدوین خواهد کرد.شیوه تعیین محل برتر کارآموزی -

 

سال از تاریخ تصویب  1به تصویب رسید و به مدت  ۲5/۲/۹۷بند در جلسه شورای دانشگاه مورخ  1۰ این دستورالعمل در

 الزم االجراست. و در صورت نیاز قابل بازبینی خواهد بود.


