
 

 2و1آموزيمهارت راهنماي دانشجويان در دوره                                          

 

 دانشجوي عزيز:

 آموزي در دانشگاه كاشان در موارد زير خالصه مي گردد:مهارت دف از اجراي واحد ه

  ا تطبيق آموخته را بآشنايي دانشجويان با كارهاي عملي و اجرايي و مسائل كارگاهي از نزديك به طوري كه فرصت

 عمل، درک كنند و در رفع كمبودها و نواقص احتمالي بکوشند.

 .برخورد با مسائل كارگاهي، كارگري، اجتماعي و روبرو شدن با واقعيت هاي عيني 

  واقف شدن به اهميت مهارت هاي علمي و رابطه بين آنها و نحوه همکاري صاحبان مهارت ها و تخصص هاي مختلف

 م در پيشبرد كارها.و نقش هر كدا

 .آگاهي يافتن به نحوه اداره كارگاه و لزوم تسلط كافي به كارهاي عملي و اجرايي 

 .ايجاد فرصتي مناسب براي شکوفايي خالقيت هاي دانشجويان و ارائه روش هاي بهتر در ايجاد عمليات 

  .ن رآموزي دانشجويان، پلي است بيبه تعبير ديگر كا انتقال يافته هاي دانشگاهي و پژوهشي از دانشگاه به صنعت

دانشگاه و صنعت به شرط آن كه، دانشجويان از نظر مباني علمي قوي و حرف جديدي براي كارگران بخش صنعت 

 داشته باشند

 انتخاب پروژه و پايان نامه از بين مسائل موثر در رفع نياز هاي جامعه 

در ساختن و جهت دهي به شخصيت علمي و فني دانشجويان اهميت  مهارت آموزيبا توجه به اهداف فوق الذكر و نقش 

بنابراين دانشجو بايد براي رسيدن  اين دوره كوتاه مدت و بهاي زيادي كه دانشجو بايد براي آن قائل باشد مشخص مي گردد.

نهايت  مهارت آموزي به اين اهداف همه تالش خود را براي يادگيري بسيج نموده و از همه فرصتها و عوامل موجود در محل

استفاده را بنمايد و اگر در اين راه با ناماليماتي از طرف واحد صنعتي مربوطه روبرو شد آن مشکالت را با سعه صدر تحمل 

 نموده و در رفع آنها تا حد امکان تالش نموده و دچار ياس و سرخوردگي نگردد.

آموزي به اطالع جنابعالي مهارت  بل از شروع و نكات ضروري ديگر ق مهارت آموزيبدينوسيله مراحل مختلف 

 مي رسد تا با شناخت كامل در اين دوره شركت نموده و در نتيجه مشكالت احتمالي به حداقل كاهش يابد.

 مسير گردش كار –الف 

 مهارت آموزيمراجعه به آموزش دانشکده جهت دريافت نامه معرفي به محل  -1

آموزش ( و تحويل به مهارت آموزيجهت تکميل  فرم شماره دو )اعالم موافقت با  مهارت آموزيمراجعه به محل  -2

 دانشکده

 شروع به كار از تاريخ قيد شده در معرفي نامه رسمي -3

شماره پنج )فرم  فرم ،)گزارش ماهانه( چهار)گزارش هفتگي(، فرم شماره  سهتكميل دقيق فرم شماره  -4

 توسط سرپرست كارآموز تكميل خواهد شد. فرم شماره پنج ضمناًارزشيابي( 

 مهارت آموزيكه شامل تاريخ شروع، پايان و ميزان ساعات  مهارت آموزيدريافت نامه تاييده پابان دوره  -5

 مي باشد

 مهارت آموزيتاييد پايان دوره  تحويل نامه جهت آموزش دانشکدهمراجعه به  -6

 جهت دريافت نمره آموزيمهارت به استاد  مهارت آموزيتحويل گزارش پايان  -7

 



 

 مهارت آموزيمدت   -ب 

 ساعت كار مفيد( خواهد بود  8)روزانه ساعت 131 مهارت آموزي مدت قابل قبول جهت -1

 خواهد شد. مهارت آموزيغيبت غير موجه موجب عدم پذيرش  -2

 د گردد.در نامه تأييديه نهايي قي در صورتي كه واحد صنعتي به عللي متوقف و يا تعطيالت تابستاني دارد، الزم است مورد -3

  مهارت آموزيبرنامه  -ج
  مهارت آموزي مكان با كلي آشنايي –مرحله اول 

  سازمان تاريخچه      -1

 سازماني وتشکيالت نمودار      -2

  خدماتي يا توليد محصوالت نوع      -3

  خدمات يا توليد ازفرآيند مختصري شرح      -۴

 كارآموز علمي رشته با مرتبط بخشهاي ارزيابي –مرحله دوم  

 صنعتي واحد در كارآموز رشته سازماني جزئيات بررسي با صنعتي واحد در كارآموز رشته موقعيت -1

 ايف رشته كارآموز در واحد صنعتيوظ شرح بررسي -2

 امور جاري دردست اقدام-3

 آينده هاي برنامه -۴

 .رود بکارمي صنعتي درواحد نظر مورد رشته توسط كه هايي تکنيك -۵

 .مشخص مي گردد مهارت آموزي استاد توسط كه سايرمواردي -1
 ونتايج ها آموخته آزمون – سوم مرحله 

در واحد صنعتي ، با تصويب  مهارت آموزيآزمون آموخته ها وپياده كردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان و موضوع 

 وسرپرست كارآموز درواحد صنعتي مي باشد.  مهارت آموزياستاد 

 :مهارت آموزيدستورالعمل تهيه و ارائه گزارش  -د

مي  مهارت آموزيآشنايي همه جانبه با محيط كار و بررسي و تحليل فني از محيط  مهارت آموزياز اهداف مورد نظر در امر 

باشد و اين امر در شرايطي تکميل خواهد شد كه دانشجو بتواند يافته هاي خود را به رشته تحرير درآورد. لذا جهت ارائه 

 مونهن فايلنيد مطالب ذيل بايد توسط دانشجويان عزيز رعايت گردد. كه مي توا مهارت آموزيمناسب و يکنواخت گزارش 

  ائيدرا مطالعه نم پورتال دانشجوييموجود در 

بايد  آن انتهاي تا گزارش جلد روي از ترتيب به صحافي و شماره گذاري شده  تايپ، مهارت آموزي گزارش *ساختار

 :زيرباشد بصورت

 نمونه پيوست  مطابق :روي جلد -1

 اول: به نام خدا صفحه -2

  جلد روي فرم مطابق دوم:  صفحه -3

 تشکر و تقدير صفحه سوم:  -۴

 صفحه چهارم: چکيده -۵

 مطالب فهرست صفحه پنجم:  -1

 :بعد به ششم صفحه از -7



 

 چکيده -8

 كارآموزي مکان با كلي آشنايي :اول فصل -9

 كارآموز عملي رشته با مرتبط هاي بخش ارزيابي : دوم فصل -11

 كارآموزي دوره در شده انجام كارهاي فصل سوم: -11

 خاص موضوعاتفصل چهارم به بعد : ارائه  -12

 پيشنهادات و نتايج ها، آموخته آزمون :فصل آخر -13

 پيوست  -1۴

 مراجع -1۵

 گزارش تايپ *فرمت

سانتي متر از سمت چپ،  2سانتي متر از سمت راست،  3بدون خط، در هر صفحه با حاشيه  A4گزارش بايد در صفحات 

 2/1فاصله سطر ها حدود . تايپ شود 12شماره  Bnazaninبا قلم سانتي متر از باال و پايين و در يك طرف صفحه   2.۵

 .تنظيم گردد

 تحويل گردد.و روي لوح فشرده فايل ورد و پي دي اف  شماره گذاري  بصورت  ،گزارش بايد صفحه بندي *

 :آموزش دانشكدهقابل تحويل به  موارد -ه

آموزش به  22/7/1318مدارک ذيل را حداكثر تا تاريخ  مهارت آموزيپس از پايان دوره  زدانشجويان عزي

 دهند: ارائه دانشكده

 

 مهمور به مهر شركت مهارت آموزي 5و4و3و2 هايتكميل شده فرم  -1

كه شامل )  مهمور به مهر شركت مهارت آموزياز محل  تأييديه پايان دورهدريافت  -2

 (مهارت آموزي تتاريخ شروع و پايان دوره، ميزان ساع

  مهارت آموزيگزارش -3

 
 را به استاد مربوطه جهت دريافت نمره تحويل مي دهد مهارت آموزي*پس از ارائه موارد فوق، دانشجويان گزارش 

 

آموزي، متذكر مي گردد در صورتيکه در طي مهارت در پايان ضمن آرزوي موفقيت براي شما در انجام صحيح و با كيفيت 

 .تماس حاصل فرماييد آموزش دانشکدهآموزي با مسئله يا مشکلي برخورد نموديد مي توانيد با كارشناس مهارت دوره 

 

     


