
کارآموزی

دانشگاه علم و صنعت ایران
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

معاونت پژوهشی

به نام خدا

پوردکتر فرشته نعیم



فهرست مطالب

  کارآموزی و اهداف آن

چه کسانی از کارآموزی بهره میبرند؟

چگونه یک کارآموز موفق باشیم؟

انتظارات از کارآموزان

نوشتن گزارش کارآموزی

اجزا گزارش

معرفی شرکت و واحد کارآموزی

فصول مربوط به مشروح فعالیتهای انجام شده



کارآموزی و اهداف آن



کارآموزی و اهداف آن

 در رشته های مهندسی کارآموزی

 در صنایع مرتبط با رشته تحصیلیدوره ای برای کسب مهارت

اهداف

 رای تخصصی در رشته تحصیلی و آمادگی بمهارتکسب تجربه کاری و

ورود به بازار کار

 دانشگاهی با موارد صنعتیبکارگیری و ربط آموخته های

 صنعت و تالش برای رفع آنهانیازها، مشکالت و چالشهای آشنایی با

 در رشته تحصیلی کسب و کار آشنایی با



چه کسانی از کارآموزی بهره میبرند؟



چه کسانی از کارآموزی بهره میبرند؟

یک کارآموز توسط یک دانشگاه به یک واحد صنعتی معرفی میشود  !

مثلث کارآموزی

 (کارآموز)دانشجو

دانشگاه

صنعت

بهره بردار اصلی از کارآموزی چه کسی است؟!

برد-برد-حالت برد!

مزایا برای هر یک از طرف ها در مثلث کارآموزی



مزایا برای کارآموز

 الزم در محیط های کارمهارتهای اجتماعی توسعه

کارگروهیبا شرایط، مهارتهای تطبیقبا افراد مختلف، ارتباط

 زمینه های مورد عالقه کار بر روی

شغلانتخاب

توانمدیهای کاربردیارتقا

 شبکه های ارتباطی حرفه ای ساخت و توسعه

ارتباط آموخته ها در دانشگاه با دنیای کار و صنعت

 تکنولوژیهای روز و تجارتآشنایی با

 ارزشهای محیط کار آشنایی با

 مهارتهای حل مسئلهتوسعه

 مالیانگیزه های



مزایا برای صنعت

 اطالعات بروز دانشگاهیمنبعی از کارآموزان

برای استفاده در واحد های صنعتی

 ثابت با بکارگیری کارآموزانکاهش هزینه های پرسنلی

 ارزیابی کارآموزان امکان

 بمنظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز

 کارمندان موجود در واحدمهارتهای آموزشی و مدیریتی توسعه

 حین سرپرستی کارآموزان



مزایا برای دانشگاه

 کارآموزی بعنوان واحد در برنامه دانشگاهی

تعامل غیر مستقیم با صنعت

آشنایی دانشگاه با نیازهای واحدهای صنعتی و تجاری

شهرت و اعتبار دانشگاه



چگونه یک کارآموز موفق باشم؟



کارآموزی موفق

 مرور مطالب علمی مرتبط و آمادگی کامل قبل از حضور در واحد صنعتی

 ممکن است شما  در آینده همکار آنان شوید

 زیر رعایت موارد

 (به موقع وارد و به موقع خارج شوید)وقت شناس باشید

لباس مناسب با محل کار بپوشید

مراقب نحوه صحبت کردن خود باشید

 سعی کنید مکالمات شما مربوط به موضوعات مرتبط باشد



کارآموزی موفق

مالقات و مشورت هفتگی با سرپرست کارآموزی

اطالع از وظایف و ساعات حضور، تایید جزییات پروژه ها و گزارش پیشرفت

 ( مفید هنگام گرفتن توصیه نامه)اعالم آمادگی برای مشارکت در پروژه های جدید، برقراری ارتباط کاری

رفتارمناسب تعیین کننده موفقیت

 منعطف، با ادب، عالقمند به یادگیری و  با پشتکار باشید

استفاده از تمام اطالعات موجود در محل

 دستورالعملها، سیاستهای شرکت، مجالت، گزارشها و فیلمها و...

بیشترین تالشتان را انجام دهید

 صبور باشید و از کارهای کسالت آور، تکراری و سخت خسته نشوید و حتما شاکی نباشید



انتظارات از کارآموز



انتظارات از کارآموز

 مختلف و همچنین مورد عالقه شناسایی حوزه های

 میان تئوری و کاربردهای عملیشناسایی ارتباط

 از آموخته ها در تجزیه و تحلیل هااستفاده یکپارچه

 برای موفقیت در کسب و کارارتقا توانمدیهای تخصصی

آشنایی با روشها، ابزار و فنون کاربردی

 در محیط کار مسئولیت پذیریتمرین

با شرایطتطبیق

 و رعایت مقررات نظمتمرین

یافتن نقاط ضعف

پیشنهاد برای رفع مشکالت



ادامه انتظارات از کارآموز

 در ارتباط با واحد صنعتی

دنبال کردن خطوط انتقال

درک فرآیندهای مختلف موجود

جزییات فرآیندها

طراحی دستگاهها

آشنایی با واحدهای تاسیسات



کارآموزینوشتن گزارش 



هدف از گزارش کارآموزی

 حضور فعال کارآموز در محل

توجه کامل و یادداشت برداری از موضوعات

نگاه نقادانه به محیط برای بررسی نقاط ضعف

تفکر خالق برای ارائه پیشنهاد جهت رفع مشکالت

انتقال تجربیات صنعتی کسب شده به دانشگاه

 نگارش یک گزارش علمی و آشنایی با اصول نگارش



کارآموزیاجزا گزارش 

نتیجه گیری

 پیشنهادهای مفید برای بهبود

 نواقص احتمالی و معرفی

این قسمت حتما ضروری است

فهرست منابع

مطابق استاندارد

پیوست ها

 لی جزیی از کار اصکه مرتبط با گزارش مطالب
مطلب مفید استنیست ولی برای درک 

جلد

 و خدا و سپس تقدیر صفحه به نام
تشكر

چكیده

 با هدف درک صحیح و جامعی از تمام مطالب
و کارهای مهم ارائه شده 

فهرست مطالب

 جداول و اشكالفهرست

 ( کارخانه)معرفی شرکت

 معرفی واحد کارآموزی

 واگذارشدهفعالیتهای

 شدهفعالیتهای انجام مشروح



معرفی شرکت یا کارخانه

واحدهای زیر مجموعه

 مواد در کارخانهگردش

و تکنولوژی های موجودآزمایشگاهها

چارت سازمانی

 نیروی انسانی در هر واحدو تعداد

 مشتریان

رقبای اصلی در بازار

 یو نیازهای پرسنلبرنامه های آینده

 شرکتاطالعات

 ،و شماره تماس شرکتآدرس پستی نام

 دانشگاهی مدیر عاملو  مدرک نام

نام و شماره تماس سرپرست کارآموزی

تاریخچه

هدف، سال، موقعیت : تاسیس

جغرافیایی، وسعت، مالکیت

توسعه و گسترش فعالیتها با زمان

 محصوالت، خدمات و پروژه ها

و ظرفیت ( انجام شده یا در حال انجام)

کاری 



معرفی واحد و موضوع کارآموزی

 کارآموزی و فعالیتهای آنواحد محل معرفی

 و شرح مختصری از عناوین

 فعالیتهای انجام شده توسط کارآموزها وپروژه



کارآموزی گزارش 

 در اطالعات مرتبط با کارهای انجام شده گزارش کارآموزی باید شامل تمام

زمینه های زیر باشد

تحقیقاتی

آزمایشگاهی

طراحی

تعمیرات

 علمیمتون ترجمه

برنامه نویسی

مدیریتی

نظارت

امور اجرایی



کارآموزی گزارش 

 موارد زیر باشدمطالب می توانند شامل این

 با جزییات دقیقروش و مراحل ذکر

مطالعات و مشروح مشاهدات ،..

 گویاتر شدن گزارش برای شده در حین انجام کار ارائه مستندات و عکسهای تهیه

(با اجازه مسئولین مربوطه  )

 ضعف و نواقص موجود در واحد و پیشنهاد برای رفع و بهتر شدننقاط



مراجع

از منابع اینترنتی در تهیه این دستورالعمل استفاده شده است

موفق و پیروز باشید


