
کارآموزيدستورالعمل اجرايي واحد  دفتر ارتباط با صنعت

دستورالعمل اجرايي واحد کارآموزي

يواحد کارآموز ينحوه اجرا (1

(، به شرط داشتن شرايط پيش نياز اخذ واحدي)ترم اول و دوم و تابستان در هر سال تحصيل يهر نيمسال تحصيل يدانشجو در ابتدا -1
کارآموزي و با هماهنگى مدیر گروه، نسبت به اخذ واحد کارآموزي اقدام مي نمايد. توصيه مي گردد دانشجو در ترم تابستان و يا ترمهايي 

جهت اخذ اين واحد اقدام نمايد که زمان کافي جهت حضور فعال در محل کارآموزي داشته باشد.

.نمايد يم اقدام راهنما استاد انتخاب به نسبت استاد، هر يبرا يافته اختصاص ظرفيت به توجه بادانشجو بالفاصله  پس از انتخاب واحد، -2

دانشجويان الزم است توجه داشته باشند که با توجه به محدود بودن ظرفيت اساتيد، سريعتر استاد مورد نظر را انتخاب نمايند. در غير 

اينصورت و پس از پر شدن ظرفيت هر استاد، سيستم به هيچ عنوان اجازه انتخاب آن استاد را نخواهد داد.

تبصره: در ابتداي هر ترم تحصيلي و قبل از شروع انتخاب واحد، ظرفيت اساتيد در هر گروه با پيشنهاد مديران محترم گروهها تعيين و در 

.

تعريف مي گردد. سامانه(قبل از انتخاب واحد در هر ترم)
3 - دانشجو سپس اطالعات مربوط به مشخصات کارگاه را به همراه ساير اطالعات مورد نياز از طريق سيستم سادا (گردش شروعکارآموزى/ 

کارورزى( وارد نموده و درخواست نامه کارآموزي را در سیستم ثبت می نماید. پس از تایید ،دانشجو می تواند پرینت این نامه را به همراه 
سایر فرمهاي مورد نیاز به محل کارآموزي ارائه نماید

.

توجه: با توجه به الکترونيکي بودن فرمها نيازي به مهرآموزش نمي باشد. فقط در موارد استثنايي که شرکت مربوطه الزام به مهر اين فرمها 

داشته باشد، دانشجويان مي توانند فرمهاي پرينت شده را به کارشناس آموزش تحویل و پس از مهر شدن، فرم خود را تحویل گیرند

تبصره: دانشجو بايد در انتخاب محل کارآموزی شرايط اختصاصی مورد نياز در پيوست اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد و حتما با استاد 
کارآموزی و در صورت نياز مدير گروه هماهنگی الزم را بعمل آورد. در صورتيکه در هر مرحله از فرآيند انجام واحد کارآموزی مشخص گردد که 

محل انتخابی برای گذراندن کارآموزی شرايط مورد نياز را ندارد و مورد تاييد استاد راهنما نمی باشد و يا وظايف محوله به دانشجو مطابق با 

اهداف واحد کارآموزي نمی باشد، استاد راهنما مراتب را به آموزش اعالم می نماید و سپس این واحد ناتمام اعالم گردیده و حذف میگردد. 

بنابراین دانشجو موظف به اخذ مجدد اين واحد و تکرار مراحل فوق خواهد بود.

تبصره: در صورتيکه به هر دليلی دانشجو بخواهد محل کارآموزی و يا (در صورت اضطرار و با ارائه داليل موجه) استاد راهنمای کارآموزی را 
تغيير دهد بايد درخواست خود را بصورت کتبی به استاد راهنما و سپس مدير گروه تحويل دهد و پس از اخذ موافقت ايشان، جهت بررسی به 

کارشناس آموزش برای رسيدگی تحويل دهد. ضمنا تاريخ اين تغييرات نيز حداکثر می تواند پايان آبان و اسفند باشد و به درخواست هاى پس از 

این تاریخ ها رسیدگى نمى گردد.

برنامه و يکارآموز وظايف شرح مورد در و نموده مراجعه راهنما استاد به از تاريخ انتخاب واحد هفته يک از پس حداکثر بايد دانشجو -4

تعيين شده توسط سرپرست کارآموزي هماهنگي الزم را با ايشان بعمل آورد تا استاد راهنما امکان بازديد و تماس با محل کارآموزي را داشته 

باشد.
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گزارش همراه به فرمهاي مربوطه دانشجو و نموده امضا و مهر و تکميل را مربوطه يفرمها يکارآموز سرپرست دوره، تکميل از پس -5
کارآموزي (مطابق دستورالعمل پيوست 1) را از طريق سيستم سادا گردش اتمام کارآموزى/کارورزى، upload  مي نمايد. سپس موظف 

است در تماس با استاد راهنما طبق ساعت تعيين شده توسط ايشان و در جلسه دفاعيه با توجه به زمان تعيين شده توسط استاد راهنما 

شرکت نمايد. ضمنا فرمهاي مربوطه و گزارش کارآموزي را نيز در جلسه دفاعيه به استاد راهنما تحويل مي نمايد.

6- مهلت گذراندن واحد کارآموزي، تهیه گزارش و دفاع از گزارش کارآموزي براي ترم مهر، تا 15 بهمن و براى ترم بهمن و تابستان تا

 15شهریور ماه مى باشد. در صورت عدم ثبت نمره در تاريخهاي فوق، درس کارآموزي حذف گرديده و دانشجو مجددا بايد اين درس را

 در ترم بعدي اخذ نموده و همه مراحل را تکرار نمايد. ضمنا استاد راهنما تا قبل از تاريخهاي فوق بايد نمره را از طريق سامانه موسسه 

ثبت نمايد. امکان ثبت نمرات بعد از اين تاريخها به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت و الزم است دانشجويان و اساتيد راهنما اين موضوع را 
مد نظر داشته باشند. 

 توجه: براي روند کار با سيستم سادا به پيوست 3 مراجعه گردد. 

mailto:Training@Sadra.ac.ir
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پيوست 1 - دستورالعمل تنظيم گزارش کارآموزي

اين گزارش در پايان کارآموزي توسط دانشجو تنظيم و به استاد درس ارائه مي گردد. گزارش مذکور بايستي طبق اصول ارائه مطالب علمي و 

فني و بصورت تايپ شده و در حداقل 220صفحه تهيه گردد. اين گزارش بايستي به استاد راهنماي درس ارائه گردد. در تهيه محتوي گزارش و 

مد نظر قرار گيرند. ينحوه ارائه آن موارد زير بايست

1 گزارش مي بايست مجلد باشد. روي جلد مشابه فرم مندرج در پيوست 2 مي باشد..

باشد. در صورت عدم کفايت اين قطع در مواردي   A4کاغذ مورد استفاده براي نگارش گزارش مي بايست کاغذ سفيد ساده به قطع  .2

تا شود .  A4نظير نقشه ها، شکلها و يا جداول بزرگ ممکن است از قطع بزرگتر استفاده شده ولي به اندازه 

ر وجود خواهد داشت:ترتيب نگارش: قبل از شروع فصل اول صفحاتي به شرح زي .3

* صفحه اول به شرح زير     

وزي () عنوان گزارش کار آم

 توسط ) نام دانشجو (

گزارش کارآموزي زير نظر ) نام استاد راهنما (

---------------دانشکده 

موسسه آموزش عالي صدر المتألهين )صدرا (

13)........( ماه ...............       

 شامل دو ستون عنوان و صفحه* صفحه دوم، فهرست مطالب 

* فصلها به ترتيب از فصل اول به بعد به اين ترتيب تنظيم گردد:

و شرح وظائفي کهو نوع کار  ياز لحاظ سازمان يمرکز کارآموز ي، معرفمقدمه: شامل کليات پروژه ) شرح پروژه و موقعيت آن و ...( -3-1

به دانشجو محول شده است .

محيط کار شامل مکان، امکانات، پرسنل و نوع فعاليت يمعرف -3-2

يمورد استفاده در محل کارآموز يتجهيزات، ماشين آالت و دستگاهها يمعرف -3-3

المقدور بصورت يحت يکاربرد آن در محل کارآموز انجام شده . يشرح فعاليت شامل وظايف محول شده به کارآموز، شرح پروژه ها -3-4

بيان و شرح آموخته هاي جديد دانشجومصور

مقايسه آموخته هاي تئوريک دانشجو در کالسهاي درس با آنچه که در دوره کارآموزي تجربه کرده است. -3-5

ي مزبور و پيشنهاد وي براي براي بهبود کيفي اينارزيابي دانشجو در رابطه با ارتقاء دانش فني وي پس از گذراندن دوره کارآموز -3-6

دوره ها.

از موسسه و پاسخ آنها و ... يارسال ينامه ها يضمايم شامل ليست پروژه ها، تصاوير، گزارش کار روزانه و ماهانه، کپ -3-7
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آغاز شود. عناوين زير فصلها با در اولين صفحه هر فصل عنوان فصل در باالي مرکز صفحه آورده شده و در چند سطر پائين تر متن  .4

قسمتي مشخص گردد که قسمت اول )شماره سمت راست( فصل و قسمت دوم )شماره سمت چپ( زير فصل را مشخص  2يک شماره 

 کند همين روش براي شماره گذاري عناوين زير فصل قابل استفاده است. مي

ري از شکل نوشته شود. شماره کليه نقشه ها و اشکال و جداول زير همه نقشه ها و شکلها شماره نقشه و شکل و سپس توضيح مختص .5

آن فصل است.دو قسمتي است. قسمت اول بيان گر فصل و قسمت دوم شماره نقشه يا جدول 

نصورت با خط خوش نوشته شود.حتي االمکان سعي شود کليه مطالب تايپ گردد، در غير اي .6



 روي جلد گزارش کارآموزي)(پیوست 2 - 

(Bold 20)فونت نازنين  يگزارش کارآموز

(16رشته )فونت نازنين 

(14)فونت نازنين  يا سازمان نام کارگاه

(Bold 14دانشجو: )فونت نازنين 

(Bold 14: )فونت نازنين ياستاد کارآموز

----/--/--: يکارآموزتاريخ شروع 

----/--/--: يتاريخ اتمام کارآموز

(12( )نازنين 1391ماه و سال )مثال تير 



( پیوست 3 - روند کار با سیستم سادا براى کارآموزى)

.دانشجویان ابتدا از طریق سیستم آموزش و با توجه به ظرفیت اساتید، استاد کارآموزى را انتخاب مى نمایند



توجه: تکميل تمام فيلدها در فرم زير اجباري است وگرنه فرم برگشت داده مي شود. نام استاد بصورت اتوماتيک توسط سيستم وارد مي شود. نام 

استاد انتخابي بايد با نام استاد در هنگام انتخاب واحد يکسان باشد. توجه گردد که تغييرات آتي پس از نهايي کردن توسط آموزش موسسه، فقط 

در صورت تاييد استاد راهنما و مدير گروه و به شرط ارائه داليل کافي و آن هم در زمان تعيين شده امکان پذير مي باشد. لذا در پر کردن فيلدها 

دقت نماييد. 

پس از ارسال فرم و در صورتيکه اشکالي وجود نداشته باشد، معاونت آموزشى، پژوهشى و تحصیالت تکمیلى موسسه آنرا تاييد و يا جهت اصالح 

اشکاالت برگشت مي دهد. در صورت تاييد، از منوهاي زير همين فرم، بايد فرمهاي مربوطه پرينت گرفته شوند و به کارگاه کارآموزي تحويل 

گردند. اين فرمها در اتمام کارآموزي، اسکن شده و در سیستم وارد می شوند. هیچ یک از این فرمها نیازي به مهر و امضاي آموزش ندارند و صرفا 

سرپرست کارآموزي و استاد راهنماي کارآموزي مهر و امضا می شوند. 

3 روند کار با سيستم سادا براي کارآموزي)  )



ضمنا پس از تاييد، دانشجو نامه معرفی به محل کارآموزي را پرينت گرفته و به محل کارآموزي مراجعه مي کند. توجه گردد که جز در 

موارد استثنايي نيازي به مهر اين نامه توسط آموزش موسسه نمي باشد. فقط در صورت ارائه داليل کافي، اين نامه مي تواند مهر گردد.

(پیوست 3 - روند کار با سيستم سادا براي کارآموزي)



دانشجويان بايد با مراجعه به استاد راهنما و تحويل گزارش  نماييد. Uploadپس از اتمام کارآموزي، فرمهاي تکميل شده را در سيستم 

 کارآموزي و فرمهاي تکميل شده، امضاي استاد را در داخل فرمها اخذ نموده و سپس در سيستم ارسال نمايند.

(پیوست 3 - روند کار با سيستم سادا براي کارآموزي)



(پیوست 3 - روند کار با سيستم سادا براي کارآموزي)



پس از مرحله نهايي و ارسال فايلها و گزارش کارآموزي، استاد راهنما مي تواند در کارتابل نامه ها در پروفايل خود، نمره دانشجو را در سيستم 

ثبت نمايد. 

توجه گردد که پس از  15 شهريور و 15 بهمن امکان ثبت نمره وجود نداشته و واحد کارآموزي حذف مي گردد و تمام مراحل فوق بايد مجددا 

در ترم آتي تکرار گردند.

(پیوست 3 - روند کار با سيستم سادا براي کارآموزي)




