باسمه تعالی

فرم (الف) کارورزی

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک
 )1تعهد دانشجو
اینجانب .......................................:به شماره دانشجویی .......................................... :رشته ..................................:مقطع تحصیلی ...........................:به شماره تلفن
همراه .................................:که تعداد ...............:واحد درسی راگذرانده ام ،در ارتباط با درس کارورزی ( )1یا ( )2که زیر نظر استاد محترم جناب آقای /سرکار
خانم .............................................:انجام میشود و باید در شرکت/کارخانه/موسسه/سازمان/اداره  .............................................:به شماره ثبت/مجوز بهره
برداری  .................................:انجام پذیرد موارد زیر را در کمال سالمتی متعهد میگردم:
 -1مسئولیت هرگونه خسارت مالی ،ضایعه جانی ،گرفتاریهای سیاسی و غیره که در خالل کارآموزی متوجه اینجانب شود را شخصاً بعهده خواهم گرفت.
 -2متعهد میشوم که در مهلت مقرر که توسط واحد آموز ش و استاد مربوطه درس اعالم میگردد ،نسبت به تحویل فرم های کارآموزی و گزارش کتبی درس
جهت ثبت نمره اقدام نمایم و در غیر این صورت عواقب ناشی از آن شخصا پذیرا هستم (تذکر :عدم تحویل فرم ها و گزارش کتبی درس در مهلت تعیین
شده توسط مدرس و دانشگاه منجر به عدم ثبت نمره در سامانه ،در آن ترم شده و تا زمانی که مستندات تحویل نگردد نمره ای برای این جانب ثبت
نخواهد شد%22 .شهریه متغیر درس به عنوان جریمه برای ثبت نمره خارج درس از بازه متعارف از دانشجو اخذ خواهد شد).
 -3متعهد به حضور در جلسات توجیهی درس (حداقل  2جلسه در ترم) که توسط مدرس و واحدآموزش اطالع رسانی خواهد شد بوده و در غیر این صورت
نسبت به نمره جلسات ادعایی نخواهم داشت.
تاریخ  ،نام و امضاء دانشجو :

 )2نظر کارشناس آموزش گروه
گواهی می گردد دانشجوی فوق درس کارورزی ( )1یا ( )2را انتخاب نموده و بر اساس بررسیهای به عمل آمده در پروندهی آموزشی ،نامبرده با گذراندن .......
واحد درسی ،مجاز به گذراندن دوره کارورزی می باشد.
تاریخ ،امضا و مهر کارشناس آموزش گروه

 )3نظر استاد درس:
با معرفی نامبرده به اداره/سازمان  /شرکت  .......................................................................:جهت انجام دوره کارورزی که باید در محل فوق انجام گیرد موافقت
میشود.
نام و امضاء استاد

 (4نظر مدیرگروه:
باتوجه به گذراندن تعداد .........واحد درسی ،با اخذ واحد کارورزی توسط دانشجوی فوق موافقت می شود.
نام وامضاء مدیرگروه

 )5اعالم نظر مسئول دفتر ارتباط با صنعت مرکز و معرفي کارورز
تاریخ:
به........................................... :

شماره:

از  :دفتر ارتباط با صنعت مرکز آموزش علمي ـ کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک
موضوع  :معرفي نامه کارورزی

با سالم و احترام؛
بدینوسیله خانم  /آقای ......……………………….دانشجوی رشته  /گرایش …………….........مقطع ……………….به شماره
دانشجویی  ........................................را جهت گذراندن دوره کارورزی به مدت  242ساعت از تاریخ  …………….به تعداد  2واحد معرفی می نماید  .ضمناً
استاد کارورزی ایشان آقای  /سرکارخانم  .……………..........می باشد  .خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدامات الزم به منظور شروع کارورزی
نامبرده نسبت به تعیین سرپرست کارورزی اقدام مقتضی صورت گیرد  .متمنی است پس از انجام کارورزی در پایان دوره ،گو اهی پایان دوره کارورزی جهت
نامبرده صادر و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.
الزم به ذکر است نامبرده طبق آئین نامه موظف به اجرای مقررات انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می باشد.
با تشکر
سرپرست دفتر ارتباط با صنعت
-----------------------------------------------------------------------------

 )6اعالم موافقت با انجام کارورزی توسط سرپرست کارورزی
تاریخ:
به  :دفتر ارتباط با صنعت مرکز آموزش علمي کاربردی شرکت صنایع خیام الکتریک

شماره:

از  :شرکت/کارخانه/موسسه/سازمان/اداره
موضوع  :موافقت با انجام کارورزی

با سالم و احترام
بدینوسیله با انجام کارورزی دانشجو  ......................................در شرکت/کارخانه/موسسه/سازمان/اداره ....................................................:به شماره ثبت/مجوز
بهره برداری ...................:موافقت میشود .ضمناً سرپرست ایشان در محل کارورزی سرکار خانم /جناب آقای  ..........................................میباشند.
آدرس و تلفن .................................................................................................................................................................:
تاریخ ،مهر و امضاء مدیر مؤسسه /شرکت
-----------------------------------------------------------------------------

 )7اعالم نظر معاون پژوهشي:
مدرس گرامی جناب آقای/سرکار خانم ...................
بدین وسیله انتخاب درس کارورزی شماره  .......در نیمسال اول/دوم/تابستان سال تحصیلی ................تایید میگردد.
خواهشمند است نسبت به ارائه و ثبت نمره درس ،براساس کاربرگ ( )212-6در زمان مقرر اقدام نمائید.
تاکید میگردد برگزاری حداقل  2جلسه کالس حضوری به منظور توجیه دانشجویان و نظارت بر روند اجرای کارورزی و نیز انجام بازدید از محل کارورزی نامبرده
الزامی می باشد.

با تشکر
ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺷﺮﯾﻔﯿﺎن
معاون پژوهشي مرکز علمي کاربردی خیام الکتریک

بسمه تعالی
توضیحات مربوط به فرم (الف) کارورزی
مرکز آموزش علمی – کاربردی صنایع خیام الکتریک
بند  : 1تعهد دانشجو:
در این بخش دانشجو متعهد به رعایت موارد درج شده در فرم میگردد.
بند  : 2نظر مسئول آموزش ( سرکارخانم بقایری) :
در این بخش مسئول آموزش باید تایید نماید که ایا دانشجو از نظر آموزشی و تعداد واحد گذرانده مجاز به اخذ درس می باشد
یا خیر و یا اینکه ترتیب اخذ دروس کارورزی را رعایت نموده است یا خیر.
بند  : 3نظر مدرس درس:
در این بخش مدرس باید محل کارورزی را تایید نماید.
* تذکر :در این مرحله مدرس درس در صورت عدم شناخت و آگاهی کافی از محل کارورزی می تواند نظر خود را منوط به نظر
مسئول دفتر ارتباط با صنعت نماید .که باید موارد ذیل را نوشته و امضاء نمایند(:به دلیل عدم شناخت از مورد نظر ،موافقت اینجانب
منوط به موافقت مسئول محترم دفتر ارتباط با صنعت می باشد /امضاء)
بند  : 4نظر مدیرگروه:
در این بخش مدیر گروه باید ضمنا کنترل صحت اخذ درس از نظر تعداد واحد گذرانده شده و مسایل اموزشی ،در صورت مغایرت نام
مدرس در سامانه با مدرس واقعی درس ،مورد را به صورت کتبی برای دانشجو نوشته و امضا نماید.
بند  : 5اعالم نظر مسئول دفتر ارتباط با صنعت و معرفی کارورزی
(در این مرحله جناب آقای مستوفی ضمن تکمیل تمام قسمت های فرم ،و معرفی کارورز به محل کارورز ،مکان کارورزی را باید بررسی
نماید تا در چارچ وب استانداردهای الزم باشد و مرتبط با رشته تحصیلی فرد باشد .چنانچه مکان مورد نظر ،مکانی ناشناخته می باشد،
آقای مستوفی باید قبل از امضاء و تایید محل کارورزی ،بازدیدی از محل مربوطه داشته باشند و سپس تایید یا رد نمایند) قبل از آقای
مستوفی ،نظر استاد درس سوال می شود که در صورت مخالفت با مکان کارورزی توسط مدرس ،رای مدیرگروه و مسول دفتر ارتباط با
صنعت ،تعیین کننده خواهد بود .اگر از بین  3نفر ( مدرس درس ،مدیرگروه مربوطه و مسئول ارتباط با صنعت)  2نفر با مکان کارورزی

مخالفت نمایند ،دانشجو موظف به تغییر دادن محل کارورزی خود می باشد.
بند  : 6اعالم موافقت محل کارورزی
در این بخش دانشجو باید موافقت نامه محل کارورزی را با مهر و امضای باالترین مقام مسئول آن سازمان اخذ و به دانشگاه تحویل
نماید.
بند  : 7امضاء و تایید معاونت پژوهشی
در این بخش معاون پژوهشی ضمن تایید کل روال طی شده ،نامه ای به مدرس ارسال می نماید و صحت فرایند انجام شده را به
مدرس گزارش می نماید.
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ؿٕبس............................ : ٜ
سبسيخ ............................. :
دیٛػز .......................... :

وبرثزي ( :)213-2گشارش پیطزفت ّفتگي
قٳاضٺ زاٶكػٹیی:

ٶاٰ ٸ ٶاٰذاٶٹاز٪ی:

قٳاضٺ ٲٯی :

ضقسٻ زحهیٯی:

ٶاٰ ٲط٦ع آٲٹظـ:

زاضید قطٸٔ زٸضٺ ٦اضٸضظی:

ٶاٰ ٲح٭ ٦اضٸضظی:
ٶاٰ ٲطتی:

زاضید خایاٴ ٦اضٸضظی:
ٲُ٣ررررٕ زحهرررریٯی:
ټٟسٻ :اٸ ٬زٸٰ...

ایاٰ ټٟسٻ

زاضید

ٶرررراٰ ٲررررسضؼ:

قطح ٲرسهط ٗٞاٮیر

قٷثٻ
ی٧كٷثٻ
زٸقٷثٻ
ؾٻقٷثٻ
چٽاضقٷثٻ
خٷعقٷثٻ
غٳٗٻ
ٲح٭ اٲًاء ٦اضٸضظ

ٲح٭ اٲًاء ٲطتی

ٲح٭ اٲًاء ٲسضؼ
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ؿٕبس............................ : ٜ
سبسيخ ............................. :
دیٛػز .......................... :

وبرثزي (:)213-3گشارش پیطزفت هبّبًِ
ٶاٰ ٸ ٶاٰذاٶٹاز٪ی:

قٳاضٺ زاٶكػٹیی:

قٳاضٺ زاٶكػٹیی:
ضقسٻ زحهیٯی:

ٶاٰ ٲط٦ع آٲٹظـ:

زاضید قطٸٔ زٸضٺ ٦اضٸضظی:

ٶاٰ ٲح٭ ٦اضٸضظی:

زاضید خایاٴ ٦اضٸضظی:

ٶاٰ ٲطتی:

ٲ ُٕ٣زحهیٯی

ٶاٰ ٲسضؼ:

ٲاٺ :اٸ o٬زٸٰ oؾٹٰo

ٲح٭ اٲًاء ٦اضٸضظ

اظ زاضید

ٲح٭ اٲًاء ٲطتی

زا زاضید

ٲح٭ اٲًاء ٲسضؼ
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ؿٕبس............................ : ٜ
سبسيخ ............................. :
دیٛػز .......................... :

وبرثزي( :)213-4ارسیبثي ًْبیي وبرٍرس تَسظ هزثي

ضزیٝ

ٶاٰ ٸ ٲكرهاذ ٸاحس ٲطتٹٌ:
زاضید ٪عاضـ :اظ
قٳاضٺ ٲٯی ٦اضٸضظ:
ضقسٻ زحهیٯی:
ٶاٰ ٲطتی:
ٖٹاٲ٭ اضظیاتی

1

ضٖایررر ز٢یرر٦ ١ٯیررٻ ٲ٣ررطضاذ
يرررٹاتٍ ٸ ٶٓرررٱ ٸ اٶًرررثاٌ زض
ٲحیٍ ٦اض

2

حًٹض ٲٷٓٱ زض ٲحیٍ ٦اض

3

ضٞساض ٦راضٸضظ ترا اٞرطاز زی٫رط زض
ٲحیٍ ٦اض ٸ ټٳ٧اضی تا آٶاٴ

4

ٲیررررعاٴ ٞطا٪یررررطی ٖٳٯرررری
آٲٹظـټرای اضائرٻ قرسٺ زٹؾرٍ
ٲطتی

5

ٲیرررعاٴ آٲررراز٪ی ٦ررراضٸضظ زض
خاؾر٫ٹیی تٻ ؾٹاالذ ٲطتی

6

ٲیعاٴ خكس٧اض ٦راضٸضظ زض اٶػراٰ
ٸْای ٝٲحٹٮٻ

7

٦یٟیررر خیكررٷٽازاذ ٦رراضٸضظ زض
غٽر تٽثٹز ٦اض

ٶاٰ ٸ ٲكرهاذ زاٶكػٹ:
زا
قٳاضٺ زاٶكػٹیی:
ٶاٰ ٲط٦ع آٲٹظـ:
ٲ ُٕ٣زحهیٯی:
ٚیط ٢ات٭
٢ثٹ٬
( 9ٸ ٦ٳسط اظ
آٴ)

زٗساز ضٸظټای ٚیثر :ٲٹغٻ
خیكٷٽازاذ ٲطتی غٽر تٽثٹز ٖٳٯ٧طز ٦اضٸضظ:

ٲسٹؾٍ
()10-14

ذٹب
()14-17

ٖاٮی
()18-20

ٚیطٲٹغٻ
ٲح٭ اٲًاء ٲطتی:

زٹيیحاذ
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ؿٕبس............................ : ٜ
سبسيخ ............................. :
دیٛػز .......................... :

وبرثزي( :)213-5ارسیبثي ًْبیي وبرٍرس تَسظ هسرس

ضزیٝ

ٶاٰ ٸ ٲكرهاذ ٸاحس ٲطتٹٌ:
زاضید ٪عاضـ :اظ
قٳاضٺ ٲٯی ٦اضٸضظ:
ضقسٻ زحهیٯی:
ٶاٰ ٲسضؼ:
ٖٹاٲ٭ اضظیاتی

1

ضٖایررر ز٢یرر٦ ١ٯیررٻ ٲ٣ررطضاذ
يرررٹاتٍ ٸ ٶٓرررٱ ٸ اٶًرررثاٌ زض
ٲحیٍ ٦اض

2

حًٹض ٲٷٓٱ زض ٲحیٍ ٦اض

3

ضٞساض ٦راضٸضظ ترا اٞرطاز زی٫رط زض
ٲحیٍ ٦اض ٸ ټٳ٧اضی تا آٶاٴ

4

ٲیررررعاٴ ٞطا٪یررررطی ٖٳٯرررری
آٲٹظـټرای اضائرٻ قرسٺ زٹؾرٍ
ٲسضؼ

5

ٲیرررعاٴ آٲررراز٪ی ٦ررراضٸضظ زض
خاؾر٫ٹیی تٻ ؾٹاالذ ٲسضؼ

6

ٲیعاٴ خكس٧اض ٦راضٸضظ زض اٶػراٰ
ٸْای ٝٲحٹٮٻ

7

٦یٟیررر خیكررٷٽازاذ ٦رراضٸضظ زض
غٽر تٽثٹز ٦اض

زٗساز ضٸظټای ٚیثر :ٲٹغٻ

ٶاٰ ٸ ٲكرهاذ ٦اضٸضظ:
زا
قٳاضٺ زاٶكػٹیی:
ٶاٰ ٲط٦ع آٲٹظـ:
ٲ ُٕ٣زحهیٯی:
ٚیط ٢ات٭
٢ثٹ٬
( 9ٸ ٦ٳسط اظ
آٴ)

ٲسٹؾٍ
()10-14

ذٹب
()14-17

ٖاٮی
()18-20

زٹيیحاذ

ٚیطٲٹغٻ

خیكررٷٽازاذ ٲررسضؼ غٽررر تٽثررٹز ٖٳٯ٧ررطز ٦رراضٸضظ:

ٲحرر٭ اٲًرراء ٲررسضؼ:
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ؿٕبس............................ : ٜ
سبسيخ ............................. :
دیٛػز .......................... :

وبرثزي( :)213-6ارسیبثي ًْبیي وبرٍرس
ٶاٰ ٸ ٶاٰذاٶٹاز٪ی ٦اضٸضظ:
ضقسٻ زحهیٯی:
زاضید قطٸٔ ٦اضٸضظی:
ٶاٰ ٲح٭ ٦اضٸضظی:
ٶاٰ ٲطتی:
ضزیٝ

قٳاضٺ زاٶكػٹیی:
ٶاٰ ٲط٦ع آٲٹظـ:
زاضید خایاٴ ٦اضٸضظی:
ٲ ُٕ٣زحهیٯی:
ٶاٰ ٲسضؼ:
ٚیط ٢ات٭ ٢ثٹ٬
( 9ٸ ٦ٳسط اظ
آٴ)

ٖٹاٲ٭ اضظیاتی

1

اضظیرراتی ٪عاضقرراذ ټٟس٫رری ٸ
ٲاټاٶٻ ٦اضٸضظ ( 20زضنس ٦٭
اٲسیاظ)

2

اضظیاتی ٦اضٸضظ زٹؾٍ ٲطتی
(ٞررطٰ قررٳاضٺ  40( )3زضنررس
٦٭ اٲسیاظ)

3

اضظیاتی ٦اضٸضظ زٹؾٍ ٲسضؼ
(ٞررطٰ قررٳاضٺ  20( )4زضنررس
٦٭ اٲسیاظ)

4

٪عاضقرراذ غرراٲٕ ٸ خایرراٶی
٦اضٸضظ تط اؾراؼ قریٹٺ ٶاٲرٻ
ٲطتٹٌ ( 20زضنس ٦٭ اٲسیاظ)

ٶاٰ ٸ اٲًاء ٲسضؼ:
ٶاٰ ٸ اٲًاء ٲؿیٹ ٬زٞسط:

ٲسٹؾٍ
()10-14

ٖاٮی
ذٹب
()18-20( )14-17

اسصيبثی ٟ٘بيی
ٶٳطٺ تٻ ٖسز
ٶٳطٺ تٻ حطٸٜ

قٳاضٺ ٲٯی:

زٹيیحاذ

