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:مقدمه
هدف اصلي و عمده آموزش هاي عالي ، تربيت نيروي انساني كاردان و متخصص مورد 

اين نيروها پس از اتمام تحصيالت بايد قادر . نياز كشور در رشته هاي مختلف مي باشد
باشند در زمينه هاي مختلف شغلي اعم از صنعتي، فني، خدماتي، آموزشي و پژوهشي 

از طرف ديگـر  . و مورد تقاضاي بازار كار فعاليت كرده و نيازهاي آن ها را تامين نمايند
اشتغال دانش آموختگان دانشگاهي يكي از دغدغه هـاي اصـلي مسـئولين كشـور مـي      

:دولت را مكلف است قانون پنجم توسعه، 21ماده بند الف باشد كه صراحتاً در 
اي از طريق افزايش دانـش و مهـارت بـا     به منظور گسترش شايستگي حرفه 

نگرش به انجام كار واقعي در محيط، اصالح هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و 
هاي انساني، كاهش فاصله سطح شايستگي نيروي كـار   توانمندسازي سرمايه

اي  كشور با سطح استاندارد جهاني و ايجاد فرصتهاي جديـد شـغلي و حرفـه   
اي براي نظام آموزش فني  براي جوانان و ارتقاء جايگاه آموزشهاي فني و حرفه

ــه ــمي و      و حرف ــمي، غيررس ــم از رس ــور اع ــاربردي كش ــي ـ ك اي و علم
سازمان نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون سـازوكارهاي الزم را  
جهت استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزشـهاي رسـمي متوسـطه و    

بينـي   اي و علمي ـ كـاربردي تهيـه و بـا پـيش      عالي، غيررسمي فني و حرفه
.الزامات مناسب اجراء كند



:مشكالت و چالش هاي طرح كارآموزي سابق

عدم تناسب قابل قبول رشته آموزشي با موضوع فعاليت محيط كار-1
عدم رغبت كارفرمايان به پذيرش كارآموز  -2
استفاده هاي غير آموزشي و خارج از موضوع كارآموزي از كارآموز-3
عدم اهتمام جدي كارفرمايان به انتقال تجربيات و اطالعات به كارآموزان -4
توافق ناصحيح كارفرما و كارآموز براي عدم اجراي دقيق زمان بندي كارآموزي -5
عدم امكان نظارت كامل و مستمر بر سـاعات حضـور كـارآموز در محـل كـار و      -6

كيفيت يادگيري و كسب تجربه كاري
عدم امكان اجراي آموزش هاي مربوط به مهارت هاي نرم مورد نياز دانشجويان -7

در محل كارآموزي
...عدم پراكندگي همگن كارگاه هاي صنعتي در شهرستان ها و -8



:دانشجويان كارآموزي طرح اهداف

  عملي هاي جنبه با آموزشي رشته به مربوط سخت هاي مهارت يادگيري تداوم-1
بيشتر

كار بازار در فعاليت و اشتغال ايجاد براي نياز مورد نرم هاي مهارت يادگيري-2

واقعي كار هاي محيط و كار بازار با آشنايي-3

 تجربه و شغلي هاي صالحيت به شده آموخته سخت و نرم هاي مهارت تبديل-4
واقعي كار محيط در

كاري هاي محيط و صنعت با دانشگاه ارتباط ايجاد  -5

 و كامل نظارت همچنين و كارآموزي واحد شده ريزي برنامه و دقيق اجراي -6
... و كارآموزان يادگيري كيفيت و حضور بر مستمر



:نحوه اجراي طرح كارآموزي

:آموزش مهارت هاي نرم شامل-1
Officeنرم افزار هاي عمومي مانند بخشي از مجموعه 

مديريت كسب وكار و قانون كار و تامين اجتماعي
اخالق حرفه اي 

اصول ايمني و بهداشت در محيط كار  
آشنايي با مقررات و اهداف دانشگاه 

:آموزش مهارت هاي سخت شامل-2
نرم افزار هاي تخصصي مربوط به رشته

مهارت هاي تخصصي  سخت افزاري مربوط به رشته

:دوره كاربيني-3
اين دوره شامل حضور در محيط كار واقعي متناسب با رشته آموزشي و با مدت 

. زمان معين و ارائه نتايج آن مي باشد



:محل اجراي طرح كارآموزي

با استفاده از پتانسيل هاي هر دو بخش دولتي و غير دولتي كه تقريبا در سراسر  
:كشور توزيع شده اند به عنوان پل واسط بين دانشگاه و محيط كار 

:مراكز دولتي شامل-1
مراكزثابت

مراكزجوارصنايع ودانشگاه ها
مراكزسيار، زندان هاوپادگان ها

مناطق روستايي

:مراكز غير دولتي شامل-2
آموزشگاه هاي فني و حرفه اي آزاد

دانشگاه هاي دولتي و غير دولتي



:ملي اركان سياست گذاري طرح در سطح

معاون وزير صنعت ، معدن و تجارت
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري
معاون وزير جهاد كشاورزي
معاون آموزش سازمان
مديركل دفتر مهارتهاي پيشرفته سازمان
مديركل دفتر طرح و برنامه درسي سازمان
مديركل دفتر بهسازي و نظارت آموزشي سازمان
مديركل دفتر آموزش در صنايع سازمان
دو نفر مديركل استان ها به انتخاب رئيس سازمان
مدير كل دفتر آموزش عالي غير دولتي وزارت علوم
مديركل دفتر برنامه ريزي آموزش عالي وزارت علوم
مديركل دفتر گسترش آموزش عالي وزارت علوم
دو نفر رئيس دانشگاه به انتخاب وزير علوم



:استاني اركان سياست گذاري طرح در سطح

مديركل آموزش فني و حرفه اي استان
مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري
رئيس دانشگاه مادر استان
مدير كل صنعت ، معدن و تجارت استان
مديركل جهاد كشاورزي استان

:مسئوليت اجرايي طرح 

 سطح در كل ادارات و ها دانشگاه عهده بر طرح اين صحيح اجراي مسئوليت
 واجد دانشجويان ليست ارائه مسئوليت همچنين ها دانشگاه .باشد مي ها استان
 و فني آموزش مراكز به شده ريزي برنامه تحصيلي هاي ترم اساس بر شرايط
  مهارتي هاي آموزش اجراي نيز مهارتي آموزشي مركز نقش و دارند را اي حرفه
  ارائه و ارزشيابي و آزمون مراحل برگزاري و دانشگاه همكاري با سخت و نرم

.است مربوطه هاي گواهينامه



:محدوده و دامنه اجرايي طرح

دانشگاه سازمان آموزش 
فني وحرفه اي 

كشور
محيط كار واقعي

:منابع مالي اجراي طرح

منابع مالي اجراي طرح با توافق دانشگاه و سازمان و همچنين بر اساس اعتبارات 
.قانوني به صورت مشاركتي تامين مي گردد



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

 هيات عضو يك راهنمايي تحت را خود كارآموزي ، دانشجو هر -1 ماده
.گذراند مي كارآموزي درس استاد عنوان تحت دانشكده علمي

 گرديده شروع اول ترم از دانشجويان براي كارآموزي دوره انجام – 2ماده
 به دانشجويان كارآموزي نمرات و يافته خاتمه هشتم ترم انتهاي در و

.گردد مي ارسال دانشگاه آموزش

 هاي كارگاه در شركت : مرحله سه شامل كارآموزي دوره – 3ماده
 واحد كاربيني دوره و عملي مهارتي هاي كارگاه ، مقدماتي آموزشي
 پيوست )1(جدول مطابق دانشجويان كارآموزي برنامه .باشد مي صنعتي

.باشد مي
 هاي دوره ليكن .است شده تنظيم ساعت 240 براي كارآموزي دوره اين – تبصره
 360 يا ساعت 120 كه هايي رشته براي و بوده منعطف پيشنهادي نامه آئين

.باشد مي اجرا و ريزي برنامه قابل نيز دارند كارآموزي ساعت 700 يا و ساعت



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

 و بوده دانشكده اختيار در سوم و دوم و اول ترم در دانشجويان -4 ماده
 محل در مقدماتي آموزشي هاي كارگاه و ها برنامه در شركت به موظف

 بعدي مراحل انجام به قادر ها كارگاه اين اتمام از پس و بوده دانشگاه
.باشند مي چهارم ترم از خود كارآموزي

  تحت ساعته 10 مجموعاً اول ترم مقدماتي آموزشي هاي كارگاه – 1تبصره
  پژوهشي و آموزشي هاي فعاليت و دانشكده و دانشگاه مقررات با آشنايي عنوان

.باشد مي
 افزارهاي نرم با آشنايي مقدماتي آموزشي كارگاه سوم يا دوم ترم در -2 تبصره
  ساعت 30 مدت به PowerPonit وWord ، Excel شامل )Office( اداري
. گردد مي برگزار
 به دانشكده طرف از مذكور هاي كارگاه تمامي در شركت گواهي –3تبصره

. گرديد خواهد ارائه دانشجويان



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

 خود تحصيلي دوران ترم آخرين تا چهارم ترم از دانشجويان -5 ماده
 هاي كارگاه و مربوطه رشته تخصصي هاي كارگاه در شركت به موظف
 مي دانشگاه هماهنگي با اي حرفه و فني سازمان سوي از شده ارائه عملي
.باشند

 ترم مقدماتي آموزشي هاي كارگاه در دانشجويان حضور تائيد از پس –1تبصره
 كارگاه در شركت به قادر دانشجويان ، راهنما اساتيد توسط سوم و دوم و اول
.باشند مي عملي و تخصصي هاي

 با مطابق مهارتي آموزشي هاي دوره شامل تخصصي هاي كارگاه –2تبصره
  بين كد داراي و رشته همان در اي حرفه و فني آموزش سازمان هاي استاندارد

  كميته بررسي با(صنعت متخصصين/دانشگاه اساتيد توسط كه باشد مي المللي
  در اي حرفه و فني آموزش سازمان تاييد مورد مربيان يا و )مربيان فني صالحيت

.گردد مي ارائه دانشگاه خود در يا و ثابت مراكز محل



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

 12 حداقل نام ثبت دانشجويان براي مهارتي هاي دوره برگزاري شرط –3تبصره
.باشد مي نفر

  عنوان تحت ساعته 100 كارگاه 2 شامل عملي مهارتي هاي كارگاه –4 تبصره
  و چهارم هاي ترم در كه باشد مي تحصيلي رشته با مرتبط مهارتي هاي دوره
.گردد مي ارائه ششم

 در با و سنجي نياز و دانشجويان عالقه اساس بر مهارتي هاي دوره –5تبصره
 و مربوطه دانشكده رئيس تشخيص به اشتغال بحث و كار بازار نياز گرفتن نظر
 و استان هر در اجرا قابل هاي دوره ليست بين از دانشگاه صنعت با ارتباط مدير
 و فني آموزش ثابت مراكز هاي كارگاه در مربي و تجهيزات وجود شرط به نيز

 هاي دوره عناوين نمونه .بود خواهد اجرا قابل دانشگاه داخل در يا و اي حرفه
 جدول در كارآموزي واحد داراي دانشگاهي هاي رشته براي پيشنهادي مهارتي

 وجود 2 جدول در آن مهارتي عناوين كه هايي رشته .باشد مي پيوست )2(
.شود مي اجرا تاييد از پس و تدوين كارآموزي كميته توسط باشد نداشته



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

  هفته هر از مشخصي و ثابت روزهاي در و ترم يك طول در هركارگاه –6تبصره
.گردد مي تشكيل

 و شده اخذ عملي و كتبي آزمون دانشجويان از كارگاه هر انتهاي در –7تبصره
 و فني سازمان سوي از مربوطه دوره گذراندن گواهي الزم، نمره احراز صورت در

.گرديد خواهد تحويل دانشجويان به دانشگاه همكاري با و اي حرفه

 در دانشكده برنامه طبق و ترم طول در دانشجويان صورتيكه در –8تبصره
 توانند مي ، نمايند شركت نتوانند اي حرفه و فني سازمان عملي هاي كارگاه
 را مربوطه گواهي و گذرانده خود شهرستانهاي محل در را مذكور هاي دوره

.نمايند دريافت

  جهت نيز آزاد هاي آموزشگاه ظرفيت از توان مي نياز صورت در –9تبصره
.نمود استفاده ثابت مراكز بر عالوه دانشجويان مهارتي هاي دوره آموزش



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

 تحصيلي سال همان تابستان ويادر هشتم درترم دانشجويان -6 ماده
 دريك كاربيني دوره ساعت 20 حداقل معادل ماه يك گذراندن به موظف
.باشند مي صنعتي واحد

  يا و مراكز از يكي در كار واقعي محيط در گرفتن قرار با كاربيني دوره -1 تبصره
 خواهد انجام )بازديد صورت به نه و( قرارداد عقد طريق از و صنعتي كارخانجات

.باشد مي اجرا قابل نيز ساعته 5 صورت به روز هر در ماه يك معادل كه شد

 ترم در توانند مي شوند مي التحصيل فارغ هفتم ترم در كه كارآموزاني -2 تبصره
  ساعته 20 معادل كاربيني ماه يك دوره ، اي حرفه اخالق دوره با همراه هفتم

.نمايند طي نيز را كاربيني

 از قبل و خود كارآموزي فرايند طول در باشند مي موظف دانشجويان – 3تبصره
  خصوص در كارآموزي درس راهنماي استاد با صنعتي واحد در كاربيني دوره
 تاييد از پس و نموده مشاوره مربوطه صنعتي واحد در بررسي و توجه قابل موارد
.نمايند آغاز را عملي كار دوره راهنما استاد



:آئين نامه جديد طرح كارآموزي دانشجويان دانشگاه ها

  گزارش ، صنعتي واحد دوره اتمام از پس است موظف دانشجو –4تبصره
  نسخه يك در و نموده تنظيم گزارش تدوين راهنماي اساس بر را خود كارآموزي

.نمايند كارآموزي درس استاد تحويل كارآموزي تاييديه همراه به

 شركت از حاصل نمرات مجموع شامل كه كارآموزي درس نمره -7 ماده
 توسط باشد مي صنعتي واحد و عملي هاي كارگاه در دانشجو نمودن
 ثبت دانشگاه آموزش سامانه در و گرديده محاسبه كارآموزي درس استاد
.گرديد خواهد

 جدول مطابق تخصصي يا عملي كارگاه و دوره هر گذراندن نمره –1تبصره
  مي 20 نمره برابر مجموع در كارآموزي نمره معدل كه بود خواهد )1( پيوست

.باشد



ساعت 240دانشجويان دانشگاه به مدت كارآموزي و نمرات  پيشنهادي برنامه  )1(جدول 
ترم 

نمرهتوضيحاتمعادلمدت زماننام كارگاهتحصيلي

و اصول ايمني دانشكدهآشنايي با مقررات دانشگاه و ترم اول
Officeآشنايي با نرم افزارهاي مجموعه 

ساعت 10
ساعت 20ساعت 30

معرفي دانشگاه و مقررات آموزش و  
فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي
Word-Excel-Power Point

1
ترم دوم

به همراه  )2(پيوستدوره مهارتي اول به شرح جدول ترم سوم
...مديريت كسب و كار  و 

  ساعت100
5سازمان فني و حرفه اي: برگزاركنندهساعت70آموزشي

  ساعت 130آشنايي عملي با تجهيزات صنعتي ترم چهارم
1دانشگاه: برگزاركنندهساعت 20آموزشي

  ساعت 230آشنايي عملي با تجهيزات صنعتي ترم پنجم
1دانشگاه: برگزاركنندهساعت 20آموزشي

  ساعت 330آشنايي عملي با تجهيزات صنعتي ترم ششم
1دانشگاه: برگزاركنندهساعت 20آموزشي

به همراه  )2(پيوستدوره مهارتي دوم به شرح جدول ترم هفتم
اخالق حرفه اي

  ساعت100
5سازمان فني و حرفه اي: برگزاركنندهساعت70آموزشي

3در يك واحد صنعتياجراساعت 20يك ماهدوره كاربينيترم هشتم

3گزارش كارآموزي
20جمع نمره

يا   120براي رشته هايي كه .  ساعت كارآموزي طراحي شده است 240جدول پيشنهادي فوق براي : توجه
.ساعت ، توزيع نرمال مي گردد 240ساعت دوره كارآموزي دارند ، ساعات ذكر شده به نسبت  700يا  360



دانشگاهيهاي برخي از رشته عناوين دوره هاي مهارتي پيشنهادي براي ) 2(جدول 

توضيحاتتخصصي پيشنهادي براي ترم چهارم و ششم- عناوين دوره هاي مهارتينام رشته

برق -1

درجه دو PLC -2برق صنعتي درجه دو                                          -1
مونتاژكار و تابلو ساز برق -4آسانسور                                   نصاب و تعميركار  -3
ابزاردقيق كار -6اتوماسيون صنعتي                                              -5
…،Matlab،PSpice،Proteus،Auto CAD Electrical،E-planنرم افزارهاي تخصصي مثل  -7

. . .

مكانيك -2

جوشكار سازه هاي فوالدي -2تراشكار درجه دو                                                -1
درجه دو CNCتراش  -4تعميركار موتورهاي بنزيني درجه دو                         -3
لوله كشي گاز خانگي وتجاري  -6بازرس جوش                                                   -5
Fluent،Master CAM،Power Mill،Catia،Solidworkنرم افزارهاي تخصصي مثل  -7
،Ansys،…

. . .



عناوين دوره هاي مهارتي پيشنهادي براي برخي از رشته هاي دانشگاهي) 2(جدول 

توضيحاتتخصصي پيشنهادي براي ترم چهارم و ششم- عناوين دوره هاي مهارتينام رشته

عمران و  -3
معماري

طراح معماري داخلي -2بتن ساز و بتن ريز                                              -1
Total Stationنقشه بردار  -GPS ،GIS                                            4كارور  -3
. . .  و      .…،3D max،Midas Civil،ETABS،SAPنرم افزارهاي تخصصي مثل  -5

كامپيوتر -4
VBبرنامه نويس  -ASP                                           2برنامه نويس  -1
طراح صفحات وب -4طراح گرافيك رايانه اي                                       -3
. . .و          Flashكارور   -SQL Server                                       6كاربر  -5

مهندسي  -5
شيمي

درجه دو PLC -2برق صنعتي درجه دو                                          -1
متصدي اتوماسيون -4بازرس كيفيت شيمي                                          -3
. . .و                       …،ASPEN،PDMS،Hysysنرم افزارهاي تخصصي مثل  -5

كشاورزي -6
پرورش دهنده گياهان دارويي -2پرورش دهنده قارچ                                           -1
سرويسكار و تعميركار سمپاش -4مكانيك تراكتور و تيلر                                       -3
كشت بافت-6هيدروپونيك                                                   -5
. . .و                   …،Deluxe،SMADA،SINKنرم افزارهاي تخصصي مثل  -7



عناوين دوره هاي مهارتي پيشنهادي براي برخي از رشته هاي دانشگاهي) 2(جدول 

توضيحاتتخصصي پيشنهادي براي ترم چهارم و ششم- عناوين دوره هاي مهارتينام رشته

. . .راهنماي محلي   و  -2مدير تور                                                        -1مديريت جهانگردي -8

دامپزشكي ودامپروري -9
فن ورز تلقيح مصنوعي -2مدير واحد پرورش گاو شيري                                -1
پرورش دهنده ماهيان سردابي   -4پرورش دهنده زنبور عسل                                   -3
. . .و 

. مكاتبات خارجي پيشرفته   و   -2كتابدار                                                          -1كتابداري-10
. .

مديريت و برنامه ريزي امور   -2كارشناس آسيب هاي اجتماعي                             -1تربيت مربي امورتربيتي -11
. . .خانواده   و  

جغرافيا و برنامه ريزي  -12
. . .تحليلگر ترافيك   و  -GIS                        2كارور سيستم هاي اطالعاتي  -1شهري

و اقتصاد سنجي كاربردي   -2           (EVIEWS)نرم افزار تجزيه تحليل اقتصادي -1علوم اقتصادي -13
. . .و  بورس



تصاوير صورتجلسات كارشناسي



تصاوير جلسات كارشناسي



تصاوير قرارداد آموزشي



تصاوير دانشجويان در محل كارآموزي



تصاوير دانشجويان در محل كارآموزي



تصاوير دانشجويان در محل كارآموزي



تصاوير دانشجويان در محل كارآموزي
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:گزارش عملكرد استان ها 

 ، ايالم ، اصفهان هاي استان از واصله هاي گزارش اساس بر
 ، فارس ، بلوچستان و سيستان ، سمنان ، جنوبي خراسان
 فقط ها استان برخي ، همدان و كرمانشاه ، كرمان ، قزوين
 يا( مهارتي دوره يك آموزش قالب در را طرح اين خاص اجراي

 اند داده انجام )آموزشي قرارداد صورت به يا رايگان صورت به
.باشند مي جلسه برگزاري و رايزني حال در نيز برخي و



خالصه گزارش عملكرد استان ها در زمينه طرح كارآموزي دانشجوياننام استان

اصفهان
.مي باشد 17كه بعضاً در قالب انعقاد تفاهم نامه و يا اجراي قراردادهاي ماده ) شهررضا  –مباركه  –نائين  –نجف آباد  –كاشان  –اصفهان ( شهرستان  7اجراي طرح كارآموزي دانشجويان بصورت پايلوت در :اقدامات

رايزني در راستاي اصالحات ساختاري در سيستم آموزشي دانشگاهها و پيگيري تصويب طرح در سطح ملي -1:پيشنهادات
تغيير دوره هاي طوالني مدت مراكز مجري به دوره هاي كوتاه مدت با توجه به نياز و شرايط درسي دانشجويان -2

ايالم
.تاكنون فعاليتي نداشته اند:اقدامات

:پيشنهادات
.به منظور وحدت رويه فرمت خاصي تهيه و در اختيار استانها قرار گيرد -1
.با توجه به رايگان بودن آموزش دانشگاههاي دولتي تنها از دانشگاههايي هزينه دريافت شود كه بصورت غير انتفاعي اداره مي شوند  -2
تنظيم تفاهم نامه اي با وزارت علوم و وزارت بهداشت و علوم پزشكي در اين راستا -3

سمنان

.نفر دانشجو اجرا شده است 61طرح براي تعداد :اقدامات

:پيشنهادات

.در خصوص بيمه حوادث كارورزان ترتيبي اتخاذ گرديد كه دغدغه بيمه در محيط كارگاه را نداشته باشند -1
.ساعت مي باشد امكان پركردن ساعت در طول ترم وجود ندارد  360واحد يا  3در برخي از رشته ها كه -2
.دستورالعمل مدون از سوي سازمان فراهم آيد تا بيشترين كارايي را براي سازمان در بر داشته باشد-3
كميته طرح كار آموزي و كارورزي در ادارات كل تشكيل گردد تا امور مربوطه را مديريت و كنترل نمايد -4
.بانك اطالعات كارورزان دانشگاهي در سازمان تهيه تا از آنها در موارد مقتضي استفاده گردد  -5
.تيار آنان قرار گيرد اخ از اساتيد دانشجويان طرح كارورزي دعوت بعمل آيد تا در يك سمينار يا نشست مهارتي اطالعات مربوط به امكاتات ، تجهيزات و فعاليتها در -6
.هر ساله همايش مربوط به طرح كار آموزي دانشجويي در كشور برگزار و از دانشجوي كارورز ممتاز تقدير بعمل آيد  -7

سيستان و 
بلوچستان

شته هاي تحصيلي و همچنين گذراندن دوره كارورزي در كارگاههاي آموزشي بصورت ز راز سنوات گذشته با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي تفاهمنامه همكاري و قرارداد آموزشي جهت آموزش دانشجويان بر اساس نيا:اقدامات
.انفرادي يا گروهي با همكاري دفاتر ارتباط علم و صنعت دانشگاه ها اقدام نموده است 

:پيشنهادات

در رشته بازرس جوش ، حسابداري رايانه و:اقداماتفارس PLC بدست آمده در آينده بصورت مكتوب  يجبصورت آزمايش در شهرستان استهبان با دانشگاههاي پيام نور ،آموزشگاه امام حسين و دانشگاه دولتي استهبان در حال اجرا مي باشد كه نتا 
.ارسال خواهد شد 

:پيشنهادات

دانشگاه هاي سطح استان همكاري نداشته است،ولي بصورت غيررسمي بدون دريافت  با ضمن موافقت باكليات موضوع كه مستلزم تدوين الزامات قانوني وتبادل موافقتنامه هاي كشوري مي باشد،تاكنون بطور رسمي در اجراي اين طرح:اقداماتقزوين
.هزينه بين مراكز تابعه ومراكزآموزش عالي حوزه جغرافيايي شهرستان مربوطه درحال اجرامي باشد

:پيشنهادات

كرمان
از دانشگاه هاي مذكور جهت طي دوره كارآموزي را در كارگاه هاي آموزشي مراكز ثابت و مراكز   شدهاين اداره كل طي تفاهم نامه هايي كه از سال قبل با دانشگاه هاي شهيد باهنر ، آزاد و پيام نور واحد كرمان داشته ، دانشجويان معرفي :اقدامات

.جوار دانشگاهي به صورت رايگان آموزش مي دهد

منعقد گردد تا هم دانشجويان مهارت هاي فني  17ه سازمان براساس قراردادهاي ماده ابعيك تفاهمنامه كلي فيمابين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و وزارت علوم مبني براجراي طرح كارآموزي دانشجويان توسط مراكز آموزشي ت:پيشنهادات
.و تخصصي مورد نياز بازار كار را فرا گيرند و هم ادارات كل بتوانند درآمدزايي مناسبي داشته باشند

دين جلسه و انجام توافقات و هماهنگي هاي صورت گرفته با آموزشكده هاي فني و حرفه اي استان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي جهت  نبر اساس تفاهم نامه همكاري مشترك سازمان و دانشگاه فني و حرفه اي پس از برگزاري چ:اقداماتكرمانشاه
.نفر در سال جاري نموده است  269گذراندن دوره كارآموزي دانشجويان معرفي شده به تعداد 

:پيشنهادات

همدان
:اقدامات

صدور ابالغ جهت اعضا كارگروه طرح فوق الذكر – 1
تشكيل جلسه با اعضاي كارگروه و تبيين طرح و بررسي راهكارهاي اجرايي طرح در استان – 2
جلسه با دانشگاه بوعلي سينا در اين خصوص و تبيين طرح – 3
جلسه با دانشگاه صنعتي همدان و تبيين طرح -4
.با توجه به استقبال هر دو دانشگاه مقرر گرديد اين طرح توسط مربيان و هيئت علمي و كارگروه مورد بررسي كارشناسي بيشتري قرار گيرد  – 5
.هاي فني و حرفه اي در خصوص اجراي طرح فوق آشنا گردند  فيتمقرر شد بازديدي توسط مديران گروه هاي درسي دانشگاه صنعتي همدان از مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان بعمل آيد تا با امكانات و ظر – 6
.ردد ص گهمچنين مقرر شد تفاهم نامه اي في مابين اين اداره كل و دانشگاه صنعتي منقعد و كليات طرح و راهكارهاي اجرايي در اين تفاهم نامه مشخ – 7

:پيشنهادات





اثربخشي طرح كارآموزي به شيوه نوين در بين اساتيد و دانشجويان  
:دانشگاه سهند كه طرح براي آنها اجرا شده است

 دانشجويان و اساتيد از تعدادي بين در كه هايي سنجي نظر اساس بر
 بهره داراي را نوين كارآموزي طرح درصد 96 يافته، انجام سهند دانشگاه

.اند نموده اعالم وري

0

20

40

60

80

100

120

١گروه 

کارآموزی نوين



اثربخشي طرح كارآموزي سابق در بين اساتيد و دانشجويان دانشگاه  
:هايي كه طرح براي آنها اجرا نشده است

 دانشجويان و اساتيد از تعدادي بين در كه هايي سنجي نظر اساس بر
 بهره بدون را سابق كارآموزي طرح درصد 98 يافته، انجام ها دانشگاه
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بسم اهللا الرحمن الرحيم

آيين نامه جديد كارآموزي
  

دانشكده مهندسي شيمي
دانشگاه صنعتي سهند تبريز

دكتر علي برادر خوش فطرت: رئيس دانشكده 
دكتر هدا جعفري زاده: مدير ارتباط با صنعت   



 به توجه با دانشجويان اجرايي و علمي توان بردن باال منظور به
 به بخشيدن عينيت همچنين و صنعت ضروري و اساسي نيازهاي
 به كارآموزي دوره شيمي، مهندسي رشته نظري و عملي دروس
 و شرايط طبق واحد 2 تعداد به عملي دروس از يكي عنوان
 صنعتي دانشگاه شيمي مهندسي دانشكده طرف از خاصي ضوابط

 .باشد مي اجرا قابل تبريز سهند

  عنوان تحت دانشكده علمي هيات عضو يك راهنمايي تحت را خود كارآموزي دانشجو، هر
ميگذارند كارآموزي درس استاد .

  ترم انتهاي در و گرديده شروع اول ترم همان از دانشجويان براي كارآموزي دوره انجام
ميگردد ارسال دانشگاه آموزش به دانشجويان كارآموزي نمرات و يافته خاتمه هفتم يا ششم .

  هاي كارگاه ،مقدماتي آموزشي هاي كارگاه در شركت ، مرحله سه شامل كارآموزي دوره
باشد مي صنعتي واحد و عملي .

نكات ترين مهم از  .....



وضعيت كليمدت زماننام كارگاه  سال تحصيلي

آشنايي با مقررات دانشگاه و دانشكدهترم اول
ايمني و كار در آزمايشگاه هاي مهندسي شيمي اصول

ساعت 10
ساعت 10

دوره برگزار شده  4بحال  تا
است

دوره برگزار شده  3 تا بحالساعت Office(30(هاي اداري  آشنايي با نرم افزارترم دوم
است

دوره برگزار شده  2تا بحال ساعت 2100برق صنعتي درجه  كارورترم سوم
است

شده  دوره برگزار 1تا بحال ساعت 30كمپرسور، توربين آشنايي با پمپ،ترم چهارم
است

با اجكتور، مبدل هاي حرارتي، برج هاي خنك  آشناييپنجم ترم
كننده

سال اول سال تحصيلي  نيمساعت 30
برگزار خواهد شد  94-93

ديگ بخار، شيرهاي  آشنايي با راكتورهاي صنعتي،ترم ششم
صنعتي

سال دوم سال تحصيلي  نيمساعت 30
برگزار خواهد شد  94-93

ساعت 2100درجه  PLCكارور ترم هفتم
سال اول سال تحصيلي  نيم
برگزار خواهد شد  95-94

--صنعتي گذراندن بخش نهايي كارآموزي در يك واحدترم هشتم

برنامه كلي هشت ترم  



 سهند صنعتي دانشگاه شيمي مهندسي دانشكده كارآموزي جديد برنامه شروع

 ميگذرد آن اجراي از ترم سه تاكنون و شده شروع 1391 سال مهرماه از  تبريز

...باشد مي آن اجراي از چهارم ترم اكنون هم و



سال  
توضيحاتي برگزاري طريقهنام كارگاه  تحصيلي

ترم اول

آشنايي با مقررات  
دانشگاه و دانشكده

ايمني و كار در  اصول
آزمايشگاه هاي مهندسي  

شيمي

 با جلسه يك طي سهند صنعتي دانشگاه در اول دوره
  دانشكده معاون ،)فطرت خوش دكتر( رئيس حضور

 جعفري دكتر( صنعت ارتباط مدير و )عليزاده دكتر(
 مدير ايمني اصول دوره مدرس و شده برگزار )زاده

.باشند مي زاده جعفري دكتر آقاي صنعت با ارتباط

-

هاي   آشنايي با نرم افزارترم دوم
)Office(اداري 

 صنعتي دانشگاه در جلسه 8-10 طي شده ياد دوره
 اميد مهندس دوره مدرس .شد خواهد برگزار سهند

 شيمي مهندسي ارشد كارشناسي دانشجوي احمدي
.باشد مي

در انتها از دانشجويان 
عمل مي آيد آزمون به

2برق صنعتي درجه  كارورترم سوم
 تبريز 1 واحد اي حرفه و فني سازمان در شده ياد دوره

 گروه دو در هفته هر دانشجويان كه شد، خواهد برگزار
 اي حرفه و فني به شنبه پنج و چهارشنبه روزهاي جدا

.رفت خواهند

در انتها از دانشجويان 
عمل آمده و   آزمون به

مدرك دوره را دريافت 
ميكنند

ترم 
چهارم

كمپرسور،   آشنايي با پمپ،
توربين

شده در دانشگاه صنعتي سهند و با دعوت از  دوره ياد
مهندس با تجربه اي با بيست سال تجربه از شركت 

.پتروشيمي تبريز برگزار خواهد شد

در انتها از دانشجويان 
عمل آمده و   آزمون به

مدرك دوره را دريافت 
ميكنند

...طريقه ي برگزاري و اجراي برنامه



سال  
ي برگزاري طريقهنام كارگاه  تحصيلي

با اجكتور، مبدل هاي حرارتي، برج  آشناييپنجم ترم
برگزار خواهد شد  93-94سال اول سال تحصيلي  نيمهاي خنك كننده

ديگ بخار،   آشنايي با راكتورهاي صنعتي،ترم ششم
شيرهاي صنعتي

برگزار خواهد شد  93-94سال دوم سال تحصيلي  نيم

برگزار خواهد شد  94-95سال اول سال تحصيلي  نيم2درجه  PLCكارور ترم هفتم

 گذراندن بخش نهايي كارآموزي در يك واحدترم هشتم
صنعتي

روال عادي گذشته، دانشجويان را به عنوان كارآموز  همانند
 20نمره از  10كه .به يك واحد صنعتي معرفي ميكنيم

.نمره كل را شامل ميشود

...طريقه ي برگزاري و اجراي برنامه



)اول ترم ( مقدماتي آموزشي هاي كارگاه –اول بخش
  : عناوين تحت ساعته 20 مجموعا كارگاه دو دانشجويان اول ترم در

 كتابخانه در جو و جست اصول و آموزشي امور دانشكده، دانشگاه، مقررات با آشنايي  
  شيمي مهندسي هاي آزمايشگاه در كار و ايمني اصول 

 .ميگذرانند سر پشت را

)92، مهر و بهمن 91ورودي هاي مهر و بهمن (.ورودي اين دوره ها برگزار شده است چهارتا بحال براي * 



) دوم ترم( مقدماتي آموزشي هاي كارگاه –اول بخش

( اداري هاي افزار نرم با آشنايي مقدماتي آموزشي كارگاه دوم ترم در Office : شامل )
 MicrosoftWord
 Microsoft Excel
 Microsoft PowerPoint

.شد خواهد برگزار ساعت 30 مدت به مجموعا كه

)92،  مهر 91ورودي هاي مهر و بهمن  .(ورودي اين دوره برگزار شده است سهتا بحال براي * 





)سوم ترم ( عملي هاي كارگاه و شيمي مهندسي تخصصي هاي كارگاه –دوم بخش

 ساعت 50 مدت به »2 درجه صنعتي برق كارور« عملي كارگاه دانشجويان سوم ترم در
.ميگذارند سر پشت را شد خواهد برگزار اي حرفه و فني سازمان توسط كه

)91ورودي هاي مهر و بهمن .(ورودي اين دوره ها برگزار شده است دوتا بحال براي * 





)چهارم ترم ( عملي هاي كارگاه و شيمي مهندسي تخصصي هاي كارگاه –دوم بخش

 پمپ، گردشي ادوات با آشنايي« شيمي مهندسي تخصصي كارگاه چهارم ترم در
 خواهد تدريس تبريز پتروشيمي از مدرسي توسط كه ساعت 30 مدت به »توربين و كمپرسور

.ميشود برگزار شد

)91ورودي هاي مهر .(ورودي اين دوره برگزار شده است يكتا بحال براي * 



)پنجم ترم ( عملي هاي كارگاه و شيمي مهندسي تخصصي هاي كارگاه –دوم بخش

 برج حرارتي، هاي مبدل با آشنايي« شيمي مهندسي تخصصي كارگاه پنجم ترم در
 پااليشگاه/پتروشيمي از مدرسي توسط كه ساعت 30 مدت به  »اجكتور و كننده خنك هاي

.ميشود برگزار شد خواهد تدريس تبريز

.  برگزار خواهد شد 93-94اين كارگاه، نيم سال اول سال تحصيلي * 



)ششم ترم ( عملي هاي كارگاه و شيمي مهندسي تخصصي هاي كارگاه –دوم بخش

 ديگ صنعتي، راكتورهاي با آشنايي« شيمي مهندسي تخصصي كارگاه ششم ترم در
 تدريس تبريز پتروشيمي از مدرسي توسط كه ساعت 30 مدت به »صنعتي شيرهاي و بخار

.ميشود برگزار شد خواهد

.  برگزار خواهد شد 93-94اين كارگاه، نيم سال دوم سال تحصيلي * 



)هفتم ترم ( عملي هاي كارگاه و شيمي مهندسي تخصصي هاي كارگاه –دوم بخش

PLC كارور« عملي كارگاه دانشجويان هفتم ترم در  كه ساعت 50 مدت به »2درجه
.ميگذارند سر پشت را شد خواهد برگزار اي حرفه و فني سازمان توسط

.  برگزار خواهد شد 94-95اين كارگاه، نيم سال اول سال تحصيلي * 



  تمامي از بندي جمع با كه ميباشد نمره 10 معادل شده ياد هاي كارگاه ي كليه مجموع
 كارگاه ي همه احتساب با و شده حساب گذرانده ترم 7 الي 6 طي در دانشجو كه هايي كارگاه

.بپردازد خود كارآموزي ي ادامه گذراندن به ميتواند دانشجو آنها نمرات جمع و ها

... كلي و اساسي نكته چند

  توسط آن بيشتر بخش و دانشجويان، توسط جزئي بسيار مقدار شده، ياد هاي دوره ي هزينه
 .ميشود پرداخت دانشگاه

  ي هزينه با را دوره بايست مي كند، شركت ها دوره از يك هر در نتواند دانشجويي چنانچه
 .كند ارائه دانشكده براي را دوره مدرك و گذرانده خود شهر در سال همان تابستان در خود

  در شركت براي مثال عنوان به .باشند مي پيشنياز داراي ها دوره تمامي اول ترم از غير به
.باشد گذرانده را دوم و اول ترم هاي دوره دانشجو، بايست مي ، برق كارگاه



  و شده معرفي صنعتي واحد يك به دانشجو ، الزم هاي مهارت كسب و كامل آمادگي از پس
 نهايي ي دوره گذراندن به كشور هاي دانشگاه ي همه مانند گذشته و عادي روال طبق

.ميپردازد خود كارآموزي

  )تابستان( ششم ترم انتهاي از است مجاز دانشجو كه ساعت، 240 معادل صنعتي واحد دوره
.كند اقدام آن گذراندن به

  ي نمره 10 با كه بوده نمره 10 معادل هم )صنعتي واحد يك در گذراندن ي دوره( دوره اين
.ميشود شامل را كارآموزي ي نمره 20 مجموعا و شده جمع اول قسمت

 صنعتي واحد يك در كارآموزي انتهايي بخش گذراندن–سوم بخش



  كارآموزي واحد 2 اجراي در كه تغييري و ها كارگاه و ها دوره اين برگزاري از هدف
 صنعتي واحد يك به دانشجويان اينكه از قبل كه است اين است شده ايجاد دانشجويان

 صورت به و ها كتاب در كه مطالبي تمامي ، بگذرانند را خود كارآموزي و شوند فرستاده
 ضروري و الزم موارد تمامي ابتدا  و نمايند مشاهده عمل در و عين به را ميشود خوانده تئوري

 اقدام صنعتي واحد يك به رفتن به سپس و باشد كرده كسب است الزم مهندس يك كه
.شوند فرستاده و نموده

بندي جمع و هدف



...نباشيد خسته


