دانشگاه تربت حيدريه
مراحل انجام درس كارآموزي
رشته هاي گياهان دارويی و تکنولوژي توليدات گياهی
 -1انتخاب واحد كارآموزي با تاييد استاد راهنما
 -2هماهنگي با استاد كارآموزي جهت انتخاب محل كارآموزي حداكثر  2هفته پس از انتخاب واحد و اخذ تاييديه استاد
كارآموزي (فرم شماره .)1
 -3اخذ معرفينامه از اداره آموزش به محل كارآموزي.
 -4اخذ پاسخ از محل كارآموزي (فرم شماره .)2پس از تاييد محل كارآموزي توسط استاد ،يك نسخه كپي به استاد
كارآموزي و اصل آن به آموزش تحويل داده شود( .آدرس دقيق محل كارآموزي ،برنامهي حضور ،شماره تلفن همراه و
ثابت سرپرست كارآموزي و كارآموز قبل از شروع كارآموزي به استاد راهنما بهصورت حضوري تحويل و يا ايميل
شود).
 -5تكميل فرم خالصهي گزارش هفتگي (فرم شمارهي )3و خالصه گزارش ماهانه (فرم شمارهي )4در طول دورهي
كارآموزي.
 -6تكميل فرم گواهي پايان دورهي كارآموزي ،پس از گذراندن كل دورهي كارآموزي (فرم شمارهي  )5و فرم گزارش
سرپرست كارآموز (فرم شمارهي .)6
 -7ارائهي گزارش نهايي كارآموزي به استاد .گزارش نهايي بايد شامل مشخصات فعاليتها ،آدرس محل كارآموزي،
مشخصات اكيپهاي اجرايي و پرسنل محل كارآموزي ،شرح عمليات اجرايي كه در طي دورهي كارآموزي انجام
گرفته ،حداقل  02عکس از قسمتهاي مختلف پروژه كه دربرگيرندهي معايب و محاسن اجرا باشد ،كليهي فرمهاي
تكميل شدهي هفتگي و ماهانه و اظهارنظر كارآموز باشد.


مطالب اضافی كه ارتباطی به پروژه ندارد اثر منفی در نمرهي كارآموزي خواهد داشت.

 -8يك نسخهي لوح فشرده بههمراه گزارش صحافي شدهي كارآموزي (گالينگور و يا طلق و شيرازه) تحويل استاد
كارآموزي شود و يك نسخهي لوح فشرده بايستي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحويل گردد.
 -9دريافت فرم اعالم نمرهي كارآموزي از آموزش (فرم شماره  )6و تكميل توسط استاد كارآموزي( .هر دانشجو موظف
است در روز دفاع پروژهي كارآموزي ،فرم مذكور را همراه داشته و پس از درج نمره توسط استاد ،فرم را به اداره
آموزش تسليم نمايد).
توجه :آخرين مهلت ارسال نمرهي كارآموزي به ادارهي آموزش در ترم تابستان آخر شهريورماه ميباشد.
در صووورتي كووه بووه هوور علووت جيوور موووجهي ثابووت شووود دانشووجو در طووي دوره در محوول كوواراموزي حضووور نداشووته اسووتاد
كاراموزي نموره درس را صوفر منظوور موي نمايود .دانشوجويان ي كوه در تورم تابسوتان ايون واحود را اخوذ نموودهانود موظفنود
در بووازهي زموواني  20تووا  25شووهريور بووا مراجعووهي حضوووري نسووبت بووه تعيووين وقووت دفوواع ،بووا اسوواتيد كووارآموزي براسوواس
روزهوواي حضووور ايشووان هماهنوون نماينوود (توواريخ دقيووق دفوواع توسووط دانشووجو از اسوواتيد كووارآموزي اسووتعالم گووردد).
الزم به ذكور اسوت موكوول نموودن تواريخ دفواع بوه روزهواي پايواني باعو

ايجواد مشوكالت فوراوان جهوت دانشوجويان در

ثبت نمره و امور آموزشي را بهدنبال خواهد داشت.
گروه گياهان دارويی و تکنولوژي توليدات گياهی دانشگاه تربت حيدريه.

ساختار تهيه گزارش كارآموزي دانشجويان گياهان دارويی و توليدات گياهی

.1

اندازهي كاجذ  210*297( A4ميليمتر) انتخاب شود .صفحات فاقد كوادر باشود و شومارهي صوفحات در پوايين و وسوط
صفحه درج گردد.

.2

كليهي صفحات بايد داراي  2cmحاشيه از باال و پايين صوفحه و حاشويهي  3cmاز سومت راسوت و  2cmاز سومت چوپ
باشد.

.3

متن تحقيق بهصورت تك ستوني با قلم ( B Zar )Fontو انودازهي ُ(  14 pt. )Sizeو فاصولهي خطووط (1/5 )Spaceline
انتخاب گردد.

.4

عنوان همه بخشها با قلم  B Zarو اندازهي  ،16 pt.پررنن ( )Boldنوشته شود.

.5

كليهي تصاوير بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه بهصورت وسطچين در بخوش زيورين آن بوا قلوم  B Zarو
اندازهي  12 pt.تايپ و بهترتيب از  1شمارهگذاري شود.

.6

اصطالحات و جمالت التين با قلم  Times New Romanو اندازهي  12 pt.تايپ شود.

.7

رعايت آيين نگارش در گزارش نويسي در نظر گرفته شود.

.8

وجود بخش جمعبندي و نتيجهگيري پس از هر بخش براساس يافتههاي اجرايي دانشجو الزامي است.

ترتيب صفحات گزارش كارآموزي
.1

صفحهي كاور (روي جلد) مطابق فرم ضميمه (فرم ضميمه در انتها آمده است).

.2

صفحهي اول :بسم اهلل الرحمن الرحيم

.3

فهرست مطالب ،شامل  2فصل به شرح ذيل:
فصل اول :اطالعات مكان كارآموزي (مشخصات پروژه ،آدرس محل كارآموزي ،مشخصات اكيپهاي اجرايي و
پرسنل محل كارآموزي ،حدود وظايف و اختيارات) :
بخش خصوصي :نام شركت ،رتبه شركت ،رشتههاي كاري از سازمان مديريت و برنامهريزي ،كارهاي انجام شده و
در دست اجرا ،تعداد پرسنل فني و ماشينآالت و ...
بخش دولتي :نام سازمان ،نمودار چارت سازماني... ،
فصل دوم :ارزيابي آموختهها ،نتايج و پيشنهادات:
 .1مشخصات پروژه شامل (نام پروژه ،نام كارفرما ،پيمانكار و مشاور و آزمايشگاه ،مبلغ اوليهي قرداد ،مدت قرداد،
تاريخ شروع كار ،ضريب پيشنهادي پيمانكار و ضرايب قرارداد ،فهرست بهاي مورد استفاده ،درصد پيشرفت
فيزيكي پروژه ،محل تامين اعتبار و ( )...كليه مطالب مذكور در يك جدول خالصه گردد).

 .2ارزيابي آموختههاي دورهي كارآموزي به همراه پيشنهادات و نتيجهگيري و درج عكسها و شرح آنها.
.4

فرمهاي گزارش هفتگي و ماهيانه:
توجه :در نگارش مطالب ،اصول ادبی رعايت گردد و از زبان محاوره بهشدت پرهيز گردد.

پارهاي از مهمترين اهداف كارآموزي به شرح زير است:
 .1آشنايي دانشجويان با كارهاي عملي و اجرائي و مسائل كارگاهي از نزديك بهطوريكه به آنها فرصت داده شود كه
آموخته هاي خود را با عمل تطبيق داده تا كمبودها و نواقص احتمالي خود را عمال درک كرده و در رفع آن كمبودها به
كمك استادان خود بكوشند.
 .2ايجاد فرصت مناسب براي دانشجويان بهمنظور برخورد آنها با مسائل كارگاهي ،كارگري ،اجتماعي و روبرو شدن با
واقعيتهاي عيني.
 .3واقف شدن دانشجويان به اهميت مهارتهاي عملي و رابطهي بين آنها و بهطور كلي نحوهي همكاري صاحبان
مهارتها و تخصصهاي مختلف و نقش هر كدام در پيشبرد كارها.
 .5آگاهي يافتن دانشجويان به نقش اداره كردن كارگاه و لزوم تسلط كافي به كارهاي عملي و اجرايي.
 .6آشنايي دانشجويان با قوانين كار و ايمني و مديريت پروژه.

بسمه تعالي
تاريخ:

فرم شماره () 1

شماره:
پيوست:

به :دانشگاه تربت حيدريه
موضوع :كارآموزي

بدينوسيله موافقت ميگردد آقا/خانم
واحد كارورزي /كارآموزي خود را درنيمسال

دانشجوي مقطع
سال تحصيلي

به آدرس ذيل بگذرانند.
خواهشمند است نسبت به معرفي ايشان به محل كارآموزي اقدامات الزم مبذول فرماييد.

با تشكر
استاد كارآموزي:

آدرس:

رشته
در

بسمه تعالي
تاريخ:

فرم شماره() 2

شماره:
پيوست:

به :دانشگاه تربت حيدريه
از:
موضوع :كارآموزي
عطف به نامهي شماره  ........................مورخ  ............................بدينوسيله با كارآموزي
آقاي/خانم  ......................دانشجوي رشته ..........................گرايش  .......................آن دانشكده در
نيمسال  ..............سال تحصيلي  ..........موافقت ميگردد.
مشخصات محل و نوع فعاليتي كه دانشجو مشغول خواهد شد به شرح ذيل ميباشد:
الف :مشخصات محل كارآموزي
-1ساختار تشكيالتي :كارفرما
-2نوع فعاليت :طراحي

مشاور

نظارت

پيمانكار

اجرا

دفتر فني آزمايشگاه

دولتي خصوصي

تحقيقاتي

* -3شرح مختصر در رابطه با زمينهي فعاليت محل كارآموزي:

-4تعداد پرسنل داراي مدرک كارداني به باال:
*-5آدرس و تلفن محل كارآموزي:

ب :فعاليت دانشجو:
*-1نوع فعاليتي كه به دانشجو محول خواهد شد:
*-2نام سرپرست كارآموز:
-3مدرک و رشتهي سرپرست كارآموز:
*-4ساعت كار:
صبح از ساعت

الي

الي

 ،بعدازظهر از ساعت

توجه :پاسخ آيتمهاي ستارهدار بايستي با دقت و كامل داده شود.
نام و نام خانوادگي:

سمت:

امضاء:

تاريخ:

بسمه تعالي
تاريخ:

فرم شماره() 3

شماره گزارش:

خالصه گزارش هفتگي
الف :مشخصات
نام:

نام خانوادگي:

شمارهي دانشجويي:

نيمسال:

رشتهي تحصيلي:

مقطع:

كارآموزي2 1 :

تلفن محل كارآموزي:

واحد يا بخش كارآموزي:

نام استاد كارآموزي:

نام سرپرست كارآموزي:

آدرس محل كارآموزي:

ب :گزارش هفتگي:
ايام هفته

فعاليتهاي انجام شده در طول روز

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

امضاء دانشجو:

امضاء سرپرست كارآموزي:

بسمه تعالي
تاريخ:

فرم شماره() 4

شماره گزارش:

خالصه گزارش ماهانه
الف :مشخصات
نام:

نام خانوادگي:

شمارهي دانشجويي:

نيمسال:

رشته تحصيلي:

مقطع:

كارآموزي2 1 :

تلفن محل كارآموزي:

واحد يا بخش كارآموزي:

نام استاد كارآموزي:

نام سرپرست كارآموزي:

آدرس محل كارآموزي:

ب :شرح فعاليتهاي عمده در ماه

سال

بهشرح ذيل ميباشد:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

امضاء دانشجو:

امضاء سرپرست كارآموزي:

شماره:

فرم شماره ()5

تاريخ:

گواهي انجام كارآموزي

_________________________________________________________
بسمه تعالي
به :دانشگاه تربت حيدريه
از:
موضوع :گواهي پايان كارآموزي

باسالم
عطف به معرفينامهي شمارهي
خانم/آقاي
دانشجويي
مدت

مورخ

دانشجوي رشتهي
از تاريخ

بدين وسيله گواهي ميگردد كه
گرايش

لغايت

مقطع

به مدت

به شماره
روز و جمعا به-

ساعت دورهي كارآموزي خود را در اين محل گذرانده است .سرپرست كارآموزي وي
بودهاند و فرم گزارش سرپرست كارآموز به پيوست

در اين محل خانم/آقاي

ارسال مي گردد .كيفيت كارآموزي دانشجو (عالي-خيلي خوب-خوب-متوسط-ضعيف) ارزشيابي مي-
شود.
نامبرده در طي مدت كارآموزي

روز مرخصي و

روز جيبت داشته است .فرم

گزارش خالصهي هفتگي و ماهانه به ضميمهي اين نامه ارسال ميگردد.
اين واحد از تاريخ

لغايت

ضمنا استاد كارآموزي ايشان آقاي

بهعلت
ميباشد.

نام و امضاء مقام مسوول:

تعطيل بوده است.

شماره:

فرم شماره () 6

تاريخ:

گواهي سرپرست كارآموز

_________________________________________________________
بسمه تعالي
رشته تحصيلي:

نام و نامخانوادگي كارآموز:
نام واحد كارآموزي:
نام سرپرست كارآموز:
تاريخ تنظيم گزارش:
نام استاد كارآموزي:

الف :خالصه موضوعاتي كه كارآموز كسب تجربه كرده:
ب:
رديف
1

اظهارنظر سرپرست كارآموز
حضوروجياب ،رعايت نظم و ترتيب و انضباط
دركارگاه

2

ميزان عالقه به همكاري با ديگران

3

عالقه به فراگيري

4

استعداد فراگيري

5

پيگيري وظايف و ميزان پشتكار

6

ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار

7

عالي

خوب متوسط ضعيف مردود

كيفيت گزارش هاي كارآموز به واحد
كارآموزي

تعداد روزهاي مرخصي
تعداد روزهاي جيبت
ارزيابي كارآموز:
نمره به حروف
نمره به عدد
پيشنهادات سرپرست كارآموز جهت بهبود برنامه كارآموزي:

نام و امضاء سرپرست كارآموزي:

ضريب

دانشگاه تربت حيدريه
گروه توليدات گياهی

گزارش كارآموزي
استاد راهنما:
...................................
دانشجو:
نام و نام خانوادگي

شماره دانشجويي

رشته .................................
تابستان 1393

