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 مقدمه 

ست؛ از جمله دغدغه شجویان ا شتغال برای دان شگاه ایجاد ا یکی از مولفه های های بزرگ دان

آموزش، پژوهش و فناوری کاربردی  است به گونه ای کهشرایط اشتغال  ایجاد اشتغال، فراهم نمودن

 باشد.

و نیروی  یافتهبا صگگنایگ گوناگون ایت تمامد دو سگگویه گ گگترش دانشگگگاه  با تقویت ارتباط

شترک سط ان انی م صنمت پرورش م تو شگاه با  صنمت ی یابددان سب با نیاز  و بنگاه های  تا متنا

همراه با تحصگگید به فمالیت در  یانبه ایت ترتیب، دانشگگجو گردد.نیرو تربیت  اجتماعی-اقتصگگادی

تاد راهنمای ایت دانشجویان، توانمندی آنها را برای فمالیت صنمت مشغول شده و صنمت به عنوان اس

صه  نظام آموزش عالی منجر به تحول طرح پویش  تحقق .افزایش خواهد دادمحیط واقمی کار در عر

 .اجتماعی می گردد-های اقتصادیماهر برای صنمت و بنگاهان انی نیروهای تربیت و 

 

 ضرورت اجرای طرحو اهمیت و تبیین وضع موجود، بیان مسئله  

اجتماعی، دانشگگجویان در زمان طی بررسگگی های انجام شگگده در بنگاه های اقتصگگادی و نهاد 

فارغ التحصگگیلی از مهارک کافی در محیط واقمی کار برخوردار نبوده و بای گگتی آموزش های رزم را 

التحصگگیلی در زمینه تخصگگم مورد نظر به آنها داده شگگود. از طرگ دیگر دانشگگجویان پا از فارغ 

شته و گاها پا از دست یابی به شغد تخصصی خود،  شتغال را دا بدلید عدم مهارک کافی، دغدغه ا

قرار  مدک زمانی را باید بمنوان کارآموز و یا کارورز در خدمت بنگاه های اقتصگگادی و نهاد اجتماعی

دانشگگگاه بخاطر گیرند. همچنیت گالیه دانشگگجو و بنگاه های اقتصگگادی یا نهاد اجتماعی از آموزش 

عملیاتی نبودن آموزش ها در حال حاضر وجود دارد که به واقگ با چند درس عملی و یا کارآموزی و 

شور وجود دارد. بنابرایت  شگاه های ک شی دان سی تم آموز صه در  شه ایت نقی شنایی کارورزی همی آ

واقمی کار و  دانشگگگجویان در حیت تحصگگگید با آخریت روش ها و تکنولو ی های روز دنیا در محیط

دانشگگگاه از ضگگروریاک آموزش های دانشگگجویان بوده تا در زمان فارغ التحصگگیلی از مهارک کافی 



برخوردار گردند و مشگگکد نیروی ان گگانی کارآمد بنگاه های اقتصگگادی و نهاد اجتماعی نیز بر طرگ 

 گردد.  

 تعریف مفاهیم و اصطالحات 

طرح پویش: دانشگگجویانی که درخواسگگتی را مبنی بر شگگرکت در پویش به دانشگگگاه خود  یدانشگگجو

 ارسال می کنند.

بنگاه اقتصادی: صنایگ، کارخانه و سازمان فمال اقتصادی که نیازمند استخدام دانشجویان رشته های 

 مهندسی، کشاورزی و علوم پایه طرح پویش می باشند.-فنی

ماعی که نیازمند اسگگتخدام دانشگگجویان رشگگته های علوم ان گگانی طرح نهاد اجتماعی: ارگان های اجت

 پویش می باشند.  

مهارک: آموزش های عملی که در راسگگتای تخصگگم مورد نظر دانشگگجویان در حیت تحصگگید به 

 دانشجویان داده می شود.

زمان  کارآموزی و کارورزی: قالبی که در ابتدای طرح بای گگگتی دانشگگگجو در بنگاه یا نهاد مدنظر تا

 استخدام شروع به فمالیت نماید. 

 اهداف طرح 

شجو با محیط کار و صنمت طرح آشنایی  ایت اولهدف  شددان شجو و  می با صرفاً اینکه دان

شد، بلکه وارد ب ترهای واقمی در محیط شگاهی نبا شده دان شودکار در های ایزوله  اجرایی  .جاممه 

بنیان در کشگگگور اسگگگت منجر به تربیت دانششگگگدن طرح پویش که مبنای آن تقویت اقتصگگگاد 

مختلف کار کرده و  و نهاد های زمان با تحصگگید در صگگنایگشگگود که همدانشگگجویانی با مهارک می

تاثیری و دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک دانشگاه م ئله محور، کنند های رزم را ک ب میمهارک

در  .نمودخواهد ایجاد و کارآفریت در کشگگور کافی التحصگگیالن با مهارک انکارناپذیر در تربیت فارغ

های رزم، تبدید به نیرویی توانمند برای بمد از گذراندن دوره ،کنندهدانشگگجویان شگگرکت ایت طرح

انشجویان برای کار کردن د .توانند تبدید به یک کارآفریت شوندحضور در صنایگ خواهند شد که می

زم اسگگت در طول تحصگگید مهارک رزم را ک گگب کنند و زمانی که ر ت و بنگاه اقتصگگادیدر صگگنم

دانشجویان در دوران طالیی و  شوند از نظر علمی و اجرایی توان کافی داشته باشند.التحصید میفارغ

سنی  صله  شی و اجرایی ب یار باریی دارند؛ چنانچه بهره  ۲۲تا  ۱۸در فا سال ه تند که توان آموز



منجر به ممرفی  یابد،افزایش و نهادهای اجتماعی اقتصادی  یهای آموزشی از طریق ارتباط با بنگاهور

شدنیروهای توانمندی به جاممه  شجویان عالقه مند  .خواهند  صیدبه ایت طرح دان در  همزمان با تح

کارآموزی و  اند، در قالبکه اعالم نیاز کردهو نهادهای اجتماعی اقتصگگادی  های در بنگاه دانشگگگاه،

 های بنگاه روز در ۲روز در دانشگگگگاه و  3و موظف ه گگگتند  کنندمی کارورزی شگگگروع به فمالیت 

 .و نهادهای اجتماعی مشغول انجام طرح باشنداقتصادی 

 

ایت طرح برقراری تمادل در جممیت دانشجویی بیت رشته های مختلف می باشد.  هدف دوم 

امروزه ب یاری از دانشجویان بدون آگاهی از رشته و زمینه های شغلی آن، انتخاب رشته نموده و در 

زمان فارغ التحصیلی بدون شغد مرتبط با رشته در جاممه می مانند. لذا در ایت طرح، در رشته هایی 

ال حاضر کم اقبال ه تند مانند: فنی و مهندسی، کشاورزی و علوم پایه با توجیه دانشجویان که در ح

در زمان انتخاب رشته و مشاوره تحصیلی مناسب ایت رشته ها در دارا بودن زمینه شغلی مناسب، در 

جذب دانشگگجو تالش نموده و از جذب بی رویه در رشگگته هایی که آینده شگگغلی مناسگگب ندارند و 

 م دانشجویی زیاد می باشد مانند: برخی از رشته های علوم ان انی جلوگیری به عمد می آید.  تراک

 

 چشم انداز و گستره اجرای طرح 

در راسگگتای اقتصگگاد مقاومتی، در صگگورک اجرای دقیق ایت طرح با همکاری سگگازنده موسگگ گگاک و 

صادی در آینده نزدیک موجب تحول  شتغال عظیم بنگاههای اقت ستارک آپها در ایجاد ا و راه اندازی ا

و ک ب و کارهای جدید و  بالطبگ موجب رونق تولید و کار آفرینی خواهد شد که ایت امر میتواند به 

شگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی شور سایر دان سر ک صیالن  سرا نیز ت ری پیدا کرده و فارغ التح

 ل مولد پرورش یابند.   دانشگاهی با مهارک برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغا

 :راهبردها و سیاست های اجرایی طرح 

 بهره گیری دانشجویان از فرصتهای شغلی شناسایی شده توسط دانشگاه-۱

 امکان جذب و استخدام دانشجویان در صنایگ و موس اک-۲

 دانشجویان استفاده از طرح بورسیه تحصیلی جهت پرداخت شهریه-3

ستفاده از ظرفیت ایجاد شده در  ایجاد انگیزه در دانشجویان و-4 صنایگ یا بنگاههای اقتصادی برای ا

 ایت طرح



 

 )دانشجویان( شرایط مهارت آموزان 

صنایگ یا  شتغال در  شجویان( بای تی از حداقد مهارتها و توانایی های رزم برای ا مهارک آموزان)دان

. که ایت موضوع در کمیته موس اک و بنگاههای اقتصادی مد نظر، همزمان با تحصید را داشته باشد

سی و  صادی مورد نظر مورد برر صنمت یا بنگاه اقت شگاه، اتاق بازرگانی و  ضور نمایندگان دان ای با ح

 ارزیابی قرار میگیرد. 

 )دانشجویان(وظایف مهارت آموزان 

 مهارک آموزان)دانشگگجویان( بای گگتی پا از اخذ تایید فنی از کمیته مربوطه، متمهد به اخذ واحدهای-۱

سگگاعت( با توجه به مقطگ تحصگگیلی  ۲40واحد به میزان  ۲کارآموزی طرح پویش )هر سگگال تحصگگیلی 

و کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  واحد 6یوسته پکاردانی و کارشناسی نا، واحد ۸)کارشناسی پیوسته 

 می باشد.  عالوه بر دروس رشته تحصیلی خودواحد(  4

شن -۲ صادی ملزم به رعایت تمامی قوانیت، بخ صنمت یا بنگاه اقت شگاه و  ستور الممد های دان امه ها و د

 مورد نظر می باشد.

 روز در صنمت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر می باشد. ۲ملزم به حضور به موقگ و حداقد  -3

شرح فمالیتهای خود  -4 صادی مورد ملزم به ارائه گزارش حضور و  صنمت یا بنگاه اقت به حامی خود در 

 می باشد. استاد راهنمای خود در دانشگاهنظر و نیز 

 و مدارک حرفه ای و تحصیلی برنامه آموزشی و درسی نیازسنجی آموزشی، ،شرایط آموزش 

از نظر آموزشگی دانشگجو در قالب درس کار آموزی اقدام به اخذ واحدهای درسگی طرح پویش می 

مختلف مورد و بنگاههای از نظر نیاز سگگگنجی نیز با توجه به تمامد با اتاق بازرگانی، صگگگنایگ  .نماید

آموزشی و درسی  از نظر برنامه .و در صورک تماید در طرح مشارکت می نمایند گرفتهبررسی قرار 

رس نیز گروههای آموزشی بویژه در رشته های فنی مهندسی ، علوم پایه و کشاورزی ملزم به ارائه د

مهارک ساعت می باشند. ۲40واحد درسی و  ۲کارآموزی/کارورزی طرح پویش در هر ترم به تمداد 

آموز پا از گذراندن تمامی مراحد در دانشگگگاه و صگگنمت یا بنگاه اقتصگگادی مورد نظر با موفقیت، 

 گواهی طرح پویش را با تایید دانشگاه و صنمت یا بنگاه اقتصادی مورد نظر اخذ خواهد نمود.



 

 اقتصادی محل آموزشیا بنگاه  نهادشرایط  

نهاد یا بنگاه اقتصادی محد آموزش اور بای تی اعالم آمادگی برای شرکت در طرح پویش را بنماید. 

ثانیا از اسگگتادان و مربیان با تجربه و مهارک کافی برای آموزش مهارک آموزان اسگگتفاده و آنها را به 

 نماید.عنوان حامی مهارک آموزان ممرفی 

ثالثا از تجهیزاک و امکاناک مناسگگب برخوردار بوده و ملزم به اسگگتفاده و بکارگیری آنها در راسگگتای 

 آموزش مهارک آموزان می باشد.

 

 شرایط مربیان و استادکاران 

 .کافی برای آموزش و حمایت از مهارک آموزان برخوردار باشند تجربه و تبحر رزم و ،از دانش

 ادکارانوظایف مربیان و است 

شته و گزارش های رزم را هر ماه به م ئولیت ذیربط در  3نظارک م تمر بر کار مهارک آموزان دا

 صنمت یا بنگاه اقتصادی و دانشگاه ارائه نماید.

 امتیازات طرح برای مهارت آموزان 

 

 

 امتیازاک طرح برای مرکز یا بنگاه اقتصادی محد آموزش



 

 اجرایی و نحوه مشارکت دانشجویان در طرح مراحل و فرایندهای 

 ثبت نام دانشجویان در سی تم آموزشی واحد دانشگاهی )انتخاب واحد(-

ثبت نام دانشگگجو متقاضگگی طرح پویش در سگگامانه طرح پویش در سگگایت واحد دانشگگگاهی )مانند -

WWW.khuisf.ac.ir) 

 بررسی توسط کارشناس آموزش جهت انتخاب واحد کارآموزی یا کارورزی در ترم جاری -

 بررسی توسط مدیر محترم گروه آموزشی جهت بررسی شرایط دانشجویان ایت طرح-

 ارجاع به دبیرخانه پایش علمی یا مماون علمی واحد دانشگاهی -

 ارجاع به دفتر ارتباط با صنمت واحد دانشگاهی -

 احراز شرایط دانشجویان توسط کارشناس دفتر ارتباط با صنمتبررسی و -

تشکید جل ه جهت مصاحبه با دانشجویان توسط مدیر محترم گروه آموزشی، م ئول دفتر ارتباط -

ستان گردد(، رئیا دبیرخانه پایش علمی و یا  با صنمت )در صورک عدم وجود م ئول هماهنگی با ا

شگاهی و نمایند شجویان -ه نهاد یا بنگاه اقتصادیمماون علمی واحد دان اجتماعی مدنظر و متقاضی دان

 . طرح پایش

اجتماعی، تمییت و -در صگگورک احراز شگگرایط مطلوب و مناسگگب دانشگگجو و نهاد یا بنگاه اقتصگگادی-

 اجتماعی و عقد قرار داد با دانشجو-انتخاب حامی )سوپروایزر( در بنگاه یا نهاد اقتصادی

اجتماعی جهت انجام کارآموزی یا کارورزی و حمایت -یا نهاد اقتصگگگادیارجاع دانشگگگجو به بنگاه -

 توسط حامی

http://www.khuisf.ac.ir/


سط حامی به واحد -  صیلی تو تکمید و ارجاع فرم کارآموزی یا کارورزی طرح پویش در آن ترم تح

  دانشگاهی

 )دانشگاه، بنگاه و سایر نهادهای مشارکت کننده( اجرایی طرح تشکیالتی و ساختارنگاشت نهادی و  

o وظایف واحد دانشگاهی 

ایجاد ب گگگترها و امکاناک سگگگخت افزاری و نرم افزاری رزم و مناسگگگب برای شگگگرکت -

 دانشجویان در طرح پویش

شرکتر در طرح با ارائه اطالعاک و آگاهی های رزم به - شجویان برای  شویق و ترغیب دان ت

 آنها

ور در صگگنایگ و پایش دانشگگجویان با اسگگتمداد و متمهد برای مشگگارکت در طرح و حضگگ-

 بنگاههای اقتصادی

 استفاده از پتان ید اجرایی و علمی خود در راستای کمک به اجرای کامد و دقیق طرح-

 ارائه درس کارآموزی/کارورزی طرح پویش به دانشجویان-

 

o وظایف نهاد یا بنگاه اقتصادی محل آموزش 

 اعالم آمادگی برای شرکت در طرح پویش -

ا تجربه و مهارک کافی برای آموزش مهارک آموزان اسگگگتفاده و آنها را به از اسگگگتادان و مربیان ب-

 عنوان حامی مهارک آموزان ممرفی نماید.

از تجهیزاک و امکاناک مناسگگب برخوردار بوده و ملزم به اسگگتفاده و بکارگیری آنها در راسگگتای - 

 آموزش مهارک آموزان می باشد.

 مهارک آموزانحمایت تمام و کمال تا انتهای طرح از  -

 ارائه گزارشهای سه ماهه و گزارش نهایی عملکرد مهارک آموز به دانشگاه-


