آئیننامه کارآموزی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

(تجذیذًظز ضذُ در پاییش )1381
هؼاًٍت پژٍّطی
دفتز ارتثاط صٌؼت تا داًطگاُ

قَاًیي ٍ هقزرات درٍس کارآهَسی ٍ کارٍرسی
)1ظهاى اذص ٍاحس کاضآهَظی تا تَخِ تِ ؾطفهل ّط ضقتِ هیتاقس .چٌاًچِ ایي ظهاى زض ؾطفهل هكرم ًكسُ تاقس زض زٍضُ
کاضزاًی پؽ اظ گصضاًسى ٍ 50احس ٍ زض زٍضُ کاضقٌاؾی ًاپیَؾتِ زض تطم آذط ٍ زض زٍضُ کاضقٌاؾی پیَؾتِ پؽ اظ گصضاًسى
ٍ 100احس اذص ٍاحس کاضآهَظی اهکاىپصیط اؾت.
)2زض تطمّای ػازی زاًكدَ هیتَاًس تِ خع ٍ 2احس کاضآهَظی ،حساکثط ٍ 14احس اذص ًوایس(.زض نَضتیکِ هكطٍط قسُ تاقس،
حساکثط ٍ 12احس)
)3زض نَضتیکِ هؼسل زاًكدَ زض گطٍُ فٌی هٌْسؾی حسالل  ٍ 16زض گطٍُ ػلَم اًؿاًی حسالل  17تاقس ،هیتَاًس تِ خع 2
ٍاحس کاضآهَظی ،حساکثط ٍ 16احس اذص ًوایس.
)4زض هَضز زاًكدَیاى زض قطف فاضؽ التحهیلی ٍ تطم آذط زاًكدَ هیتَاًس هدوَػاٌ ٍ 24احس(ٍ 22احسٍ 2 +احس کاضآهَظی)
اذص ًوایس.
)5زض تطم تاتؿتاى کل ٍاحسّای اذص قسُ(ٍاحسّای ػازیٍ 2+احس کاضآهَظی) ٍ 6احس ٍ تطای زاًكدَیاى زض قطف فاضؽ-
التحهیلی ٍ 7احس(ٍاحسّای ػازیٍ2 +احس کاضآهَظی) هیتاقس.
)6آذطیي هْلت خْت زضیافت هؼطفیًاهِ کاضآهَظی زض ًیوؿال اٍل ،آذطیي ضٍظ هْطهاُ ،زض ًیوؿال زٍم ،آذطیي ضٍظ اؾفٌسهاُ
ٍ زض زٍضُ تاتؿتاى ،آذطیي ضٍظ ّفتِ زٍم هطزازهاُ هیتاقس.
 )7چٌاًچِ زاًكدَ زضؼ کاضآهَظی ضا زض زٍضُ تاتؿتاى یا ًیوؿال اٍل اذص ًوایس حساکثط تا پایاى ًیوؿال اٍل فطنت زاضز کِ
آى ضا تکویل ٍ تحَیل ًوایس.
 )8چٌاًچِ زاًكدَ زضؼ کاضآهَظی ضا زض ًیوؿال زٍم اذص ًوایس حساکثط تا پایاى زٍضُ تاتؿتاى فطنت زاضز کِ آى ضا تکویل ٍ
تحَیل ًوایس.
)9زض ّط نَضت ًوطُ زضؼ کاضآهَظی زض ًیوؿال یا زٍضُ تاتؿتاًی کِ زضؼ ضا اذص ًوَزُ ،ثثت هیگطزز.
 )10زاًكد َیاى کاضآهَظ زض تاتؿتاى هَظفٌس اظ تؼغیالت تاتؿتاًی ٍاحس نٌؼتی هغلغ تاقٌس ٍ ؾاػت حضَض ٍ غیاب ذَز ضا تط
ایي اؾاؼ تٌظین ٍ زض نَضتی کِ تؼغیالت اذتاللی زض اًدام کاضآهَظی ایداز کٌس ،تا اضائِ ًاهِای اظ ٍاحس نٌؼتی ،السام تِ
حصف یا تغییط هحل کاضآهَظی ًوایٌس.
جذٍل سهاًثٌذی هزتَط تِ درٍس هَضَع هادُ  43آییيًاهِ آهَسضی(درٍس کارآهَسی ،کارٍرسی ٍ)...
الف
ًیوسال

سهاى اخذ درس

آخزیي هْلت دریافت هؼزفیًاهِ

اٍل

حساکثط تا پایاى ظهاى حصف ٍ اضافِ

تا پایاى هْطهاُ

/10/30

دٍم

حساکثط تا پایاى ظهاى حصف ٍ اضافِ

تا پایاى اؾفٌسهاُ

/3/31

/4/15

تاتستاى

زض ظهاى اًتراب ٍاحس

تا پایاى ّفتِ زٍم زٍضُ تاتؿتاى

/6/20

/6/25

آخزیي هْلت تحَیل

آخزیي هْلت اػالم

گشارش کار تِ استاد

ًوزُ تَسظ استاد

/11/15

تثصزُ:زض قطایغی کِ گعاضـ کاض ّط یک اظ زضٍؼ هصکَض زض هازُ  43کِ تِ ّط زلیل تا هْلت همطض زض ؾتَى(الف) تحَیل
اؾتاز ًكَز ٍ لصا اؾتاز ًتَاًس ًوطُ آى ضا تا تَخِ تِ ظهاًثٌسی هٌسضج زض ؾتَى (الف) ثثت ًوایس ،زضؼ هصکَض ًاتوام تلمی هی-
گطزز .زض ایي نَضت چٌاًچِ زاًكدَ اظ ًظط ؾمف ؾٌَات تحهیلی هكکلی ًساقتِ تاقس هداظ تِ اؾتفازُ اظ اضفاق ظهاًی ؾتَى
(ب) (ؾتَى آذطیي هْلت تحَیل گعاضـ کاض تِ اؾتاز )  ،هغاتك خسٍل ظیط هیتاقس:

ًیوسال

ب
آخزیي هْلت تحَیل گشارش کار تِ استاد

آخزیي هْلت اػالم ًوزُ تَسظ استاد

اٍل

 /3/31ؾال تؼس

/4/15

دٍم

/10/30

/11/15

تاتستاى

/10/30

/11/15

هجذداً تاکیذ هیگزددزاًكدَیاًی هداظ تِ اؾتفازُ اظ اضفاق ظهاًی ؾتَى(ب) (ؾتَى آذطیي هْلت تحَیل گعاضـ کاض تِ
اؾتاز ) هی تاقٌس کِ اظ ًظط ؾمف ؾٌَات تحهیلی هكکلی ًساقتِ تاقٌس .خْت اعالع ؾمف ؾٌَات تحهیلی تطای زاًكدَیاى
هكوَل ًظام ٍظیفِ زض هماعغ کاضزاًی ٍ کاضقٌاؾی ًاپیَؾتِ ؾِ ؾال (ً 6یوؿال ) ٍ زض همغغ کاضقٌاؾی پیَؾتِ قف ؾال
(ً 12یوؿال ) اؾت ٍ ؾٌَات تطای زاًكدَیاى زذتط یا پؿطی کِ زاضای کاضت پایاى ذسهت یا هؼافیت ًظام ٍظیفِ ّؿتٌس ٍ یا
هكکلی اظ ًظط ؾطتاظی ًساضًس تطای همغغ کاضزاًی ٍ کاضقٌاؾی ًاپیَؾتِ تا اخطای هازُ  28آییي ًاهِ  3/5ؾال ٍ کاضقٌاؾی
پیَؾتِ حساکثط  7ؾال هیتاقس.
تثهطُ : 1ؾمف ؾٌَات ضقتِّای آهَظقی هؼلواى کِ زض همغغ کاضزاًی ٍ کاضقٌاؾی ًاپیَؾتِ هكغَل تِ تحهیلٌس ٍ هكکل
ًظام ٍظیفِ ًساضًس تا اخطای هازُ  28آییي ًاهِ حساکثط  4/5ؾال اؾت.
تثهطُ  :2هطذهی تحهیلی ٍ یا حصف تطم زض عَل تحهیل تاػث افعایف ؾٌَات تحهیل ًرَاّس قس ٍ خعء ؾٌَات فَق
هحؿَب هیگطزز.
تَجِ ًواییذ:
)1زاًكدَیاًی کِ هدَظ کویؿیَى تطای افعایف ؾٌَات زضیافت هیًوایٌس فمظ تا هْلت تؼییي قسُ هیتَاًٌس تا تَخِ تِ خسٍل
پیَؾت ًؿثت تِ اتوام ّط یک اظ زضٍؼ هصکَض السام ًوایٌس.
)2زض قطایغی کِ گعاضـ کاض ّط یک اظ زضٍؼ هصکَض زض هازُ  43کِ تِ ّط زلیل تا هْلت همطض زض ؾتَى (الف) تحَیل اؾتاز
ًكَز ٍ لصا اؾتاز ًتَاًس ًوطُ آى ضا تا تَخِ تِ ظهاًثٌسی هٌسضج زض ؾتَى (الف) ثثت ًوایس ٍ تا هْلت ظهاًی هٌسضج زض ؾتَى
(ب) گعاضـ تحَیل ٍ ًوطُ ثثت قَزً ،وطُ ثثت قسُ فمظ زض هؼسل کل زٍضُ هَثط ذَاّس تَزٍ ،لی چٌاًچِ تا هْلت همطض زض
ؾتَى(الف) ًوطُ ثثت قَز ًوطُ اذص قسُ ّن زض هؼسل تطهی ٍ ّن زض هؼسل کل هَثط ذَاّس تَز .لصا تا ػٌایت تِ ایٌکِ اغلة
زاًكدَیاى اظ ایي زضٍؼ ًوطات ًؿثتا ذَتی کؿة هیکٌٌس تَنیِ هیقَز زضٍؼ فَق ضا تا تاضیدّای تؼییي قسُ زض ؾتَى
(الف) تِ اتوام تطؾاًٌس کِ زض غیط ایي نَضت هؼسل تطهی زاًكدَیاى تط هثٌای ؾایط زضٍؼ اًتراتی ّواى ًیوؿال هحاؾثِ
ذَاّس قس.
 )3الظم اؾت کلیِ اؾاتیس هحتطم پؽ اظ تحَیل گعاضـ کاض زاًكدَیاى زض اؾطع ٍلت ًؿثت تِ ثثت ًوطُ ایكاى السام ًوایٌس ٍ
چٌاًچِ زاًكدَیی تا پایاى هْلت هٌسضج زض ؾتَى (ب) ًؿثت تِ اتوام زضؼ ٍ تحَیل کاض السام ًٌوایٌس تِ خای زضج " ًوطُ"
ٍضؼیت " ًاتوام" ضا ثثت ًوایٌس .تسیْی اؾت زض نَضت زضج گعیٌِ " ًاتوام " زاًكدَ تایؿتی زضؼ ضا زض ًیوؿالّای تؼسی
هدسزاً اذص ًوایس ٍ ًوطُ ًاتوام تَؾظ آهَظـ زاًكگاُ حصف هازُ  43ذَاّس قس .چٌاًچِ زض اًتراب ٍاحس هدسز ،فمظ زضؼ
ًاتوام تالیواًسُ تاقس ،زاًكدَ فمظ ًهف قْطیِ ثاتت ضا پطزاذت هیًوایس.

 )4چٌاًچِ ّط یک اظ زضٍؼ فَق تؼٌَاى آذطیي زضؼ اًتراتی تاقس ٍ ًوطُ آى تؼس اظ تطم اًتراتی اػالم قَز تاضید تحَیل
گعاضـ کاض کِ تَؾظ اؾتاز زض ؾیؿتن ثثت قسُ اؾت تؼٌَاى تاضید فطاغت اظ تحهیل زاًكدَ هحؿَب هیگطزز.
 )5چٌاًچِ زاًكدَیاى پؿط هَفك تِ اضائِ ّط یک اظ زضٍؼ فَق زض هْلت همطض زض ؾتَى (الف) ًكًَس ٍ ّیچ زضؼ زیگطی تالی
هاًسُ ًساقتِ تاقٌس کِ زض ًیوؿال اضفالی تٌس (ب) اًتراب ًوایٌس ،الظم اؾت زض نَضتی کِ زاضای کاضت پایاى ذسهت یا
هؼافیت ًظام ٍظیفِ ًیؿتٌس ٍ اظ ًظط ؾٌَات هكکلی ًساضًس اظ اؾتاز هطتَط تِ ّط یک اظ زضٍؼ شکط قسًُ ،اهِای هثٌی تط
ایٌکِ زض حال گصضاًسى زضؼ هیتاقٌس تحَیل ازاضُ ثثت ًام زاًكگاُ ًوایٌس تا غایة هحؿَب ًكًَس.
هقزرات اًضثاعی
 زاًكدَیاًی کِ خْت کاضآهَظی تِ ٍاحسّای نٌؼتی هؼطفی هیگطزًس هلعم تِ ضػایت هَاضز ظیط هیتاقٌس: کاضآهَظ هلعم تِ ضػایت زلیك کلیِ لَاًیي ،همطضات ٍ ضَاتظ هحیظ کاض ٍ ّوچٌیي اؾتفازُ اظ ٍؾایل ایوٌی ٍ تْساقتی ٍاحسنٌؼتی هطتَعِ هیتاقس.
 ک اضآهَظ زض چاضچَب تطًاهِ تٌظیوی هَظف تِ حضَض هطتة زض هحل کاض ٍ اًدام ؾایط هَاضز عثك همطضات ٍ زؾتَضالؼولّایٍاحس نٌؼتی هطتَعِ هیتاقس.
 کاضآهَظ هَظف اؾت هؿائل ٍ هكکالت ازاضی ذَز ضا هٌحهطاً اظ عطیك ؾطپطؾت هؿتمین ذَز زض ٍاحس نٌؼتی حل ٍ فهللًوایس.
 زض نَضتی کِ کاضآهَظ ًظطی ًؿثت تِ تغییط ٍ یا انالح ذظ تَلیس ٍ یا ّط ؾیؿتن زیگط کاضذاًِ یا ٍاحس نٌؼتی زاقتِ تاقستایس هَضز پیكٌْازی ذَز ضا کتثاً تِ ؾطپطؾت ذَز زض نٌؼت خْت تطضؾی اضائِ زازُ ٍ اظ ّط ًَع السام هؿتمین زض ذظ تَلیلس
یا ؾیؿتن خساً ذَززاضی ًوایس.
 حفظ اعالػات هحطهاًِ زض ظهیٌِ تَلیس ٍ یا تکٌَلَغی ٍ ؾایط اهَض ٍاحس نٌؼتی العاهی تَزُ ٍ کاضآهَظ ًثایس اعالػلات هطتلَطتِ آى ّا ضا زض اذتیاض قرم ،قطکت ٍ یا ٍاحس نٌؼتی زیگطی لطاض زّس ،هگط تلا اخلاظُ کتثلی هلسیطػاهل ٍ یلا تلاالتطیي هملام
اخطایی ٍاحس هطتَعِ.
 ؾطپطؾت کاضآهَظ تایؿتی تط حؿة هَضز ترلف یا تؼلل کاضآهَظ ،تطای هطتثِ اٍل تِ نلَضت قلفاّی تلصکط زازُ ٍ زض نلَضتتکطاض تِ نَضت کتثی اذغاض ًوَزُ ٍ یک ًؿرِ اظ آى ضا تِ زفتط اضتثاط نٌؼت تا زاًكگاُ هطتَعِ اضؾال ًوایس.
 زفتط اضتثاط تا نٌؼت ٍاحس زاًكگاّی زض نَضت هكاّسُ ٍ یا اعالع اظ ترلفّای هتؼسز ٍ تٌا تِ تماضای ؾطپطؾت کاضآهَظیهثٌی تط ضؾیسگی تِ ٍضؼیت کاضآهَظ هترلف ،ذَاؾتاض تكکیل خلؿِای تا حضَض اؾتاز زضؼ کلاضآهَظی ٍ ؾطپطؾلت کلاضآهَظ
هطتَعِ تِ هٌظَض تطضؾی ٍ اتراش تهوین زض هَضز ًحَُ ازاهِ کاض کاضآهَظ گطزیسُ ٍ زض ایي خلؿلِ کلِ تلا حضلَض ًوایٌلسُای اظ
هؼاًٍت آهَظقی زاًكگاُ تكکیل هیقَز تؿتِ تِ هَاضز ترلف ٍ اقکاالت پیف آهسُ زض حلیي کلاض ،اظ اذغلاض کتثلی ٍ زضج زض
پطًٍسُ تا هطزٍز قوطزى ٍاحس کاضآهَظی تطای زاًكدَ هی تلَاى تهلوین اترلاش ًولَز .تهلویوات ایلي خلؿلِ تلا اکثطیلت آضاء
الظماالخطا ذَاّس تَز.
ًظام تطَیقی
 ا ظ ّط گًَِ ًَآٍضی ٍ اتتکاض زض ظهیٌِ تغییط ٍ یا انالح ذظ تَلیس ،ضٍـّای اخطایی ،تحمیماتی ،اکتكافی ،اؾترطاخی ،عطاحیٍ ...کِ هٌدط تِ تَْز کیفیت ٍ افعایف کویت هحهَل ٍ کاّف ّعیٌلِّلا هلیگلطزز ،تلِ گطهلی اؾلتمثال قلسُ ٍ زض اضظیلاتی
کاضآهَظی ًیع تأثیط لاتل هالحظِای ذَاّس زاقت.
 چٌاًچِ کاضآهَظ عطح ،اذتطاع ،اتساع ٍ ًَآٍضی هْوی زض هست کاضآهَظی ذَز اضائِ زّس کلِ اضظـ ػلولی ٍ ترههلی آى تلِتكریم ؾاظهاى پػٍّكی ّای ػلوی ٍ نٌؼتی ایطاى ٍ زفتط اضتثاط نٌؼت تا زاًكگاُ هطتَعلِ ضؾلیسُ تاقلس زفتلط اضتثلاط تلا
نٌؼت شیطتظ تط اؾاؼ پیكٌْاز اؾتاز زضؼ کاضآهَظی هی تَاًس اظ گطٍُ آهَظقی زاًكگاُ هطتَعِ تماضا ًوایس کِ ایلي علطح ضا
تِ ػٌَاى یکی اظ پطٍغُّای ػلوی زاًكدَ (زض نَضت تغاتك ٍ اهکاى) اظ ٍی تپصیطز.

 ػالٍُ تط تكَیك ّای فَق تؿتِ تِ اهکاًات ٍ ضَاتظ ٍاحس نٌؼتی ٍ یا ٍظاضتراًِ هطتَعِ هیتَاى ّط ًَع اهتیاظ ٍ تكلَیكّلایزیگطی کِ هَخة تطغیة ضٍحیِ اتتکاض ٍ ذاللیت زض کاضآهَظ تاقس زض ًظط گطفت.
تزًاهِ ٍ گشارضات کارآهَسی
 اظ آًدایی کِ اّساف کاضآهَظی آقٌایی تا هحیظ کاض ضقتِ ػلوی کاضآهَظ ٍ قیَُ اضتثلاط آى تلا ؾلایط ضقلتِّلا ،آقلٌایی تلاهكکالت ٍ هؿائل ػلوی ضقتِ کاضآهَظ زض ٍاحسّای نٌؼتی ،کؿة تدطتِ کاضی ،آظهَزى آهَذتلِّلا زض ػولل ٍ تلِ کلاضگیطی
تکٌیکّا اؾت ،هیتَاى تطًاهِ کاضآهَظی ضا زض ؾِ هطحلِ تِ اخطا گصاقت.
هزحلِ اٍل -آضٌایی کلی تا هکاى کارآهَسی:
 -1تاضیرچِ ؾاظهاى
ً -2وَزاض ؾاظهاًی ٍ تكکیالت
ًَ -3ع هحهَالت تَلیسی یا ذسهات
 -4قطح هرتهطی اظ فطآیٌس تَلیس یا ذسهاتی
حسالل یک قكن ظهاى کاضآهَظی تایس تِ تطضؾی هَاضز فَق اذتهال یاتس.
هزحلِ دٍم -ارسیاتی تخصّای هزتثظ تا رضتِ ػلوی کارآهَس
 -1هَلؼیت ضقتِ کاضآهَظ زض ٍاحس نٌؼتی تا تطضؾی خعییات ؾاظهاًی ضقتِ کاضآهَظ زض ٍاحس نٌؼتی
 -2تطضؾی قطح ٍظایف ضقتِ کاضآهَظ زض ٍاحس نٌؼتی
 -3اهَض خاضی زض زؾت السام
 -4تطًاهِّای آیٌسُ
 -5تکٌیکّایی کِ تَؾظ ضقتِ هَضز ًظط زض ٍاحس نٌؼتی تِ کاض هیضٍز.
 -6ؾایط هَاضزی کِ تَؾظ اؾتاز کاضآهَظی هكرم هیگطزز.
حسالل زٍ قكن ظهاى کاضآهَظی تایس تِ تطضؾی هَاضز فَق اذتهال یاتس.
هزحلِ سَم -آسهَى آهَختِّا ٍ ًتایج:
آظهَى آهَذتِ ّا پیازُ کطزى زاًف ترههی زاًكدَ زض ظهیٌِ ػٌَاى ٍ هَضَع کاضآهَظی زض ٍاحس نٌؼتی ،تلا تهلَیة اؾلتاز
کاضآهَظی ٍ ؾطپطؾت کاضآهَظ زض ٍاحس نٌؼتی هی تاقس .حسالل ؾِ قكن ظهاى کاضآهَظی تایلس تلِ تطضؾلی ٍ تحلیلل هَضلَع
کاضآهَظی اذتهال یاتس.
زض کاضآهَظی ( )1زاًكدَ تیكتط تِ هحیظ کاض ضقتِ ػولی ذَز هیپطزاظز ٍ آهَذتِّای ذلَز ضا زض ػولل هلیآظهایلس ٍللی زض
کاضآهَظی ( )2تا تَخِ تِ گصضاًسى کاضآهَظی (ً ٍ )1یع زض آؾتاًِ فاضؽ التحهیل تَزى زاًكدَی کلاضآهَظ تلِ تحلیلل ٍ تطضؾلی
ػویكتطی زض هَضز هکاى ٍ هَضَع کاضآهَظی هیپطزاظز ٍ پیكٌْازاتی تطای تْثَز ٍضؼیت اضائِ هیزّس.
 تؼس اظ زضیافت فطم هؼطفیًاهِ زاًكدَ تایس (حساکثط تا  10ضٍظ) تلِ هکلاى کلاضآهَظی هطاخؼلِ ٍ هحلل فؼالیلت ٍ ؾطپطؾلتکاضآهَظی ذَز ضا هكرم ًوایس ٍ ؾپؽ ظهاى قطٍع کاضآهَظی ذَز ضا تِ تهَیة ٍاحس نٌؼتی تطؾاًس.
 تؼس اظ تؼییي هحل ٍ ظهاى قطٍع کاضآهَظی ،زاًكدَ تایؿتی فطم ذالنِ اعالػات کاضآهَظی ضا تکویل ٍ تِ اؾلتاز کلاضآهَظیاضائِ زّس.
 اظ ظهاى قطٍع کاضآهَظی زاًكدَ هَظف اؾت تِ عَض هؿتوط تا اؾتاز کاضآهَظی ذَز زض اضتثاط تاقس زض غیط ایلي نلَضت تلاًظط اؾتاز کاضآهَظی ،کاضآهَظی هَضز لثَل ًرَاّس تَز.
 تا تَخِ تِ تطًاهِ کاضآهَظی ،زض پایاى ّط هطحلِ زاًكدَ تایؿلتی فلطم گلعاضـ پیكلطفت کلاضآهَظی ضا تلِ اهضلاء ؾطپطؾلتکاضآهَظی ذَز تطؾاًس ٍ هكکالت ٍ هیعاى پیكطفت ذَز ضا تِ اؾتاز کاضآهَظی هٌؼکؽ ًوایس.
 -تؼس اظ پایاى زٍضُ کاضآه َظی ،زاًكدَ تایؿتی گعاضـ زلیك هغاتك تطًاهِ تِ اؾتاز ضاٌّوا اضائِ زّس.

 زاًكدَ هَظف اؾت گَاّی پایاى زٍضُ کاضآهَظی ذَز ضا کِ اظ هحل کاضآهَظی اذص ًوَزُ تِ ّوطاُ فطم پایاى زٍضُ کاضآهَظیتِ تهَیة ؾطپطؾت کاضآهَظی ضؾاًسُ زض اذتیاض اؾتاز کاضآهَظی لطاض زازُ ٍ ؾپؽ آى ضا عثك تطًاهِ گعاضـ ًَیؿلی ضلویوِ
گعضاـ کاضآهَظی ًوایس (ًوطُ ایي فطم اظ تیؿت ًوطُ هیتاقس).
 هدوَع ؾاػت کاضآهَظی هغاتك ؾطفهل زضؾی ّط ضقتِ هكرم هیگطزز ٍ زض نَضت هَخَز ًثَزى ؾلاػات کلاضآهَظی زضؾطفهل تط اؾاؼ تركٌاهِ قواضُ ( )36/63089هَضخ  76/7/16تطای زٍ ٍاحس کاضآهَظی حسالل  ٍ 136حساکثط  240ؾاػت تا
ًظط گطٍُ تؼییي گطزز.
 ًوطُ اؾتاز کاضآهَظی قاًعزُ اظ تیؿت اؾت ٍ چْاض ًوطُ زیگط اظ فطم پایاى زٍضُ کلاضآهَظی تَؾلظ ؾطپطؾلت کلاضآهَظی تلِزؾت هیآیس.
 زاًكدَ حساکثط ؾِ ّفتِ تؼس اظ قطٍع تطم ػازی ٍ یک ّفتِ تؼس اظ قطٍع تطم تاتؿتاى تایؿتی کاضآهَظی ذَز ضا آغاظ ًوایس. زاًكدَ تایؿتی عَضی تطًاهِ ضیعی ًوایس کِ کاضآهَظی ٍ گعاضـ آى حساکثط تا پایاى تطم خاضی ذاتوِ یاتس ٍ زض نَضت ػلسمذاتوِ کاضآهَظی هغاتك هازُ  23آییي ًاهِ آهَظقی تِ ػٌَاى زضؼ ًاتوام تلمی گطزیسُ ٍ هلیتایؿلت تطاتلط زؾلتَضالؼولّلای
هطتَعِ ػول گطزز.
تثهطُ  :1زض نَضتی کِ زاًكدَ زض ًیوؿال آذط لطاض زاقتِ تاقس هی تایؿت گعاضقات کلاضآهَظی ذلَز ضا خْلت کؿلة ًولطُ
لغؼی حساکثط تا پایاى تطم خاضی تِ اؾتاز ضاٌّوا ٍ گطٍُ آهَظقی اضائِ زّس ٍ زض نَضت ػسم اضائلِ عثلك هلازُ  43آیلیيًاهلِ
آهَظقی زاًكگاُ تا آى ضفتاض ذَاّس قس.
تثهطُ  :2زض هَضز اؾتثٌاء عثك لَاًیي آهَظقی تطاتط زؾتَضالؼول ذال ضقتِ هطتَعِ ػول قَز.

 ًحَُ ارائِ گشارش کارآهَسیکلیِ گعاضقات کاضآهَظی تایس قاهل هَاضز ظیط تاقس:
-1کلیِ گعاضقات کاضآهَظی تایؿتی تایپ ٍ نحافی گطزز.
 -2ضٍی خلس (هغاتك ًوًَِ ظیط)

گعاضـ کاضآهَظی
زاًكگاُ آظاز اؾالهی ٍاحس زّالاى
زاًكکسُ ...........................................
هکاى کاضآهَظیً :ام هحلی کِ تِ ػٌَاى کاضآهَظی اًتراب گطزیسُ اؾت (ًام قطکت ،ازاضُ ،ؾاظهاى)

هَضَع:
هَضَع کاضآهَظی

اؾتاز کاضآهَظی:
ًام ٍ ًامذاًَازگی اؾتاز کاضآهَظ ًَقتِ قَز

تْیِکٌٌسُ:
ًام ٍ ًامذاًَازگی زاًكدَ ًَقتِ قَز

تطم:
ؾال تحهیلی
 -3نفحِ اٍل :تؿناهلل الطحوي الطحین
 -4نفحِ زٍم :هغاتك تٌس 2

 -5نفحِ ؾَم:همسهِ ٍ تكکط
 -6نفحِ چْاضم :فْطؾت ػٌَاى هغالة تایس تا قواضُ نفحات شکط گطزز.
 -7اظ نفحِ پٌدن تِ تؼس:
فهل اٍل :آقٌایی کلی تا هکاى کاضآهَظی
فهل زٍم :اضظیاتی ترفّای هطتثظ تا ضقتِ ػولی کاضآهَظ
فهل ؾَم :آظهَى آهَذتِّا ٍ ًتایح ٍ پیكیٌِ
 -8فطم ذالنِ کاضآهَظی (فطم قواضُ ) 2
 -9فطمّای پیكطفت کاضآهَظی (فطم قواضُ  ) 3تِ تؼساز هَضز ًیاظ تکثیط ٍ تطای ّلط ّفتلِ یلک تلطم فلطم پیكلطفت تایؿلتی
تکویل گطزز.
 -10فطم پایاى زٍضُ کاضآهَظی (فطم قواضُ )4
 -11فطم هؼطفیًاهِ زفتط اضتثاط نٌؼت تا زاًكگاُ (ضًٍَقت هطتَط تِ زاًكدَ)
 -12گَاّی پایاى زٍضُ کاضآهَظی اظ ؾاظهاى ،ازاضُ ٍ قطکت هطتَعِ
ضوٌاً (تٌسّای  8تا  12زض ًؿرِای کِ هطتَط تِ زفتط اضتثاط نٌؼت تا زاًكگاُ هلیتاقلس نلحافی ًگلطزز ٍ خساگاًلِ تحَیلل
گطزز ٍلی زض ًؿرِای کِ هطتَط تِ اؾتاز هیتاقس نحافی گطزز).
تَجِ:
 اضائِ یک ًؿرِ تایپ قسُ اظ گعاضـ کاضآهَظی تِ اؾتاز ضاٌّوا تِ ّوطاُ  CDالعاهی اؾت کِ پؽ اظ تاییس هسیط گطٍُ هطتَعِتِ کتاتراًِ هطکعی زاًكگاُ تحَیل زازُ هی قَز تسیْی اؾت زض غیط ایي نَضت فاضؽ التحهیلی زاًكدَ تا هكکل هَاخِ ذَاّس
قس .ضوٌاً یک ًؿرِ اظ گعاضـ کاضآهَظی تِ نَضت ّ (PDF) CDوطاُ تا فطمّای تکویل ٍ تاییلس قلسُ  4،3،2آیلیيًاهلِ ٍ
گَاّی اظ ازاضُ یا قطکت هطتَعِ هثٌی تلط گصضاًلسى  240ؾلاػت اظ تلاضید ..........................لغایلت  ٍ ................فلطم هؼطفلیًاهلِ
(ضًٍَقت هطتَط تِ زاًكدَ) ٍ فطم اػالم ًوطُ ًیع تِ زفتط اضتثاط نٌؼت تا زاًكگاُ اضائِ گطزز.
 -گعاضـ کاضآهَظی یک ضٍ تَزُ ٍ زض نَضت زضذَاؾت ٍاحس نٌؼتی ،یک ًؿرِ اظ آى تِ ٍاحس نٌؼتی اضائِ قَز.

تِ قواضُ زاًكدَیی
زاًكدَی ضقتِ
ایٌداًة
کاضآهَظی ضا تِ زلت هغالؼِ ًوَزُ ٍ زض نَضت ترلف ،زاًكگاُ هداظ اؾت تطاتط آییيًاهِ تا ایٌداًة ضفتاض ًوایس.

تاضید ٍ اهضاء کاضآهَظ

آییيًاهِ

ٍاحذ زّالاى
دفتز ارتثاط تا صٌؼت داًطگاُ
فزم ضوارُ  -2فزم خالصِ اعالػات کارآهَسی

ًام ٍ ًامخاًَادگی داًطجَ:

استاد کارآهَسی:

ضوارُ داًطجَیی:

سزپزست کارآهَسی:

رضتِ /گزایص:

تزم ٍ کذ کارآهَسی:

هقغغ تحصیلی:

تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ:

ًام هحل کارآهَسی:

آدرس ٍ تلفي کارآهَسی:

سزپزست کارآهَسی:

ػٌَاى ٍ هَضَع کارآهَسی:

ضزٍع ٍ رٍسّای کارآهَسی:

تاریخ ،هْز ٍ اهضاء استاد کارآهَس

ٍاحذ زّالاى
دفتز ارتثاط تا صٌؼت داًطگاُ
فزم ضوارُ  -3گشارش پیطزفت کارآهَسی ،ضوارُ ...................

ًام ٍ ًامخاًَادگی داًطجَ:

استاد کارآهَسی:

ضوارُ داًطجَیی:

سزپزست کارآهَسی:

رضتِ /گزایص:

تزم ٍ کذ کارآهَسی:

هحل تحصیل:

هَضَع کارآهَسی:

فؼالیتّای اًجام ضذُ:

فؼالیتّای آتی:

هطکالت:

پیطٌْادات:

تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ
ًظزیِ سزپزست کارآهَسی:

تاریخ ٍ اهضاء سزپزست کارآهَسی

ًظزیِ استاد کارآهَسی:

تاریخ ٍ اهضاء استاد کارآهَسی

ٍاحذ زّالاى
دفتز ارتثاط تا صٌؼت داًطگاُ
فزم ضوارُ  -4فزم پایاى دٍرُ کارآهَسی

ًام ٍ ًامخاًَادگی داًطجَ:

استاد کارآهَسی:

ضوارُ داًطجَیی:

سزپزست کارآهَسی:

رضتِ /گزایص:

تزم ٍ کذ کارآهَسی:

هحل تحصیل:

هَضَع کارآهَسی:

ًظزیات سزپزست کارآهَسی

ػالی ً 4وزُ

خَب ً 3وزُ

هتَسظ ً 2وزُ

ضؼیف ً 1وزُ

حضَر ٍ غیاب ٍ رػایت ًظن ٍ تزتیة در ٍاحذ
صٌؼتی
هیشاى ػالقِ تِ ّوکاری ٍ فزاگیزی
کسة تجزتِ کاری ٍ تِ کارگیزی تکٌیکّا
ارسش پیطٌْادات کارآهَس جْت تْثَد کار
کیفیت گشارش کارآهَس تِ ٍاحذ صٌؼتی

ًوزُ استاد کارآهَسی ،ضاًشدُ اس تیست هی تاضذ ٍ چْار ًوزُ دیگز تا تَجِ ًظزیات سزپزست کارآهَسی تذست هیآیذ.
پیطٌْادات سزپزست کارآهَسی جْت تْثَد تزًاهِ کارآهَسی

تَضیح:

هْز ٍ اهضای استاد کارآهَسی:
تاریخ:
ثثت ًوزُ ًْایی تَسظ استاد کارآهَسی
هْز ٍ اهضای سزپزست کارآهَسی
تاریخ:

ًوزُ ًْایی تِ حزٍف

ًوزُ ًْایی تِ ػذد

