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  مقدمه

ارتقاء  و اي كشور هاي توسعه توسعه منابع انساني مورد نياز طرح برايريزي  به ضرورت برنامه نظر
پس از فراغت  هاي اقتصادي سازي دانشجويان براي ورود به عرصه فعاليت اي و توانمند هاي فني و حرفه صالحيت

ستاد فرماندهي  31/3/96مورخ  37597تصويب نامه شماره  9اهداف ماده  دستيابي بهدر راستاي  از تحصيل و
-في همكاري نامهتفاهم 2ماده  11و اجراي بند  برنامه ششم توسعه 4قتصاد مقاومتي و استناد به بند ت ماده ا

هاي  گواهينامهاز  دانشجويان مندي بهرهدر راستاي نيز و مابين سازمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 
قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، موضوع (اي در مسير ارتقاء صالحيت حرفه ايآموزش فني و حرفه

ها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت دانشگاه كارآموزي دانشجويان«دستورالعمل ، )اي و مهارتي حرفه
به شرح ذيل تنظيم شده  »ايدر مراكز آموزش فني و حرفه علوم، تحقيقات و فناوري و يا دانشگاه آزاد اسالمي

  است.

  

  اختصارات: تعاريف و 1ماده 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وزارت عتف: -

 .يا دانشگاه آزاد اسالمي دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي وابسته به وزارت عتف دانشگاه: -

 سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سازمان: -

 اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان  اداره كل: -

 و تجهيزات به مجهز آموزشي هايكارگاه شاملوابسته به اداره كل  ايمركز آموزش فني و حرفه مركز: -
 مقررات و ضوابط اساس بر كه است جانبي امكانات و اداري فضاي آزمايشگاه، ، كالس ويژه، آالتماشين
 مهارت كم يا و مهارت فاقد كار متقاضي افراد در مهارت ايجاد يا و نشاغال تخصص و مهارت ارتقاء براي
  .است شده ايجاد

دانشجوي مشغول به تحصيل در دانشگاه كه متقاضي گذراندن واحد كارآموزي يا  دانشجوي متقاضي: -
 باشد.كارورزي تحصيلي خود در مركز مي

كارآموزي يا  هاي درسيدانشجوي پذيرش شده توسط مركز براي طي واحد دانشجوي كارآموز: -
 هاي مركز.كارورزي تحصيلي خود در يكي از كارگاه
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 تجهيز يآموزمهارت هايبرنامه اجراي براي كهاي بخشي از فضاي مراكز آموزش فني و حرفه كارگاه: -
 .نمايندمي كسب مصوب استانداردهاي اساس بر را الزم هايمهارت آنجا در كارآموزان و شده

 ،روز هايفنĤوري و كارگاهي تجهيزات از گيريو با بهره مربيگري شرايط احراز با كه است رديف مربي: -
 انجامقادر به  وداشته را بر اساس استانداردهاي آموزشي  كارآموزان به فني دانشمهارت و  انتقال توانايي

 .باشد آموزشي استانداردهاي با مطابق دوره پايان و تدريجي هاي ارزشيابي

 را شغل يك در موثر عملكرد براي نياز مورد هايتوانمندي و هاشايستگي مشخصات شغل: استاندارد -
 گويند.

 . را گويند شغل استاندارد در موجود هايشايستگي به رسيدن براي يادگيري نقشه آموزش: استاندارد -

ها به صورت هدفمند با توجه به بازار كار شايستگي سنجيِنتيجه داوري و قضاوت و يا اعتبار صالحيت: -
  باشد.مي

صالحيت شغلي، بر اساس سطوح تعيين شده هاي به قبول شدگان نهايي آزمونمدركي كه  گواهينامه: -
  شود. ) اعطا ميISCO-2008بندي بين المللي مشاغل (در طبقه

طرح كسب و كار، يك سند مكتوب است كه روش اجراي ايده مورد  بنيان:دانشكسب و كار  طرح -
-و كار ارائه مي نظر را از ابتدا تا انتها شرح داده و يك مطالعه جامع و مستند براي ارزيابي برنامه كسب

هاي كسب و كاري كه تا پيش از اين دانش بنيان بودن طرح مبتني بر توليد خالقيت و ايجاد مدل .دهد
 باشد.مي ،اندوجود نداشته

 http://karamouz.irost.org عتف به آدرس:كارآموزي وزارتسامانه ويژه كارآموزي:سامانه ملي -

  

  دانشجويان در مراكزراي كارآموزي : فرايند اج2ماده 

توسط ها و مقاطع مختلف تحصيلي ثبت نام، اعالم آمادگي و ثبت ظرفيت درخواست كارآموز در رشته - 1
 .مركز از طريق سامانه  ملي كارآموزي

براي گذراندن واحد كارآموزي تحصيلي خود در يكي از  متقاضياعالم تمايل و درخواست دانشجوي  - 2
 .از طريق سامانه ملي كارآموزي كارگاههاي مركز

به  ويدعوت از و از طريق سامانه ملي كارآموزي متقاضي دانشجوي اوليه بررسي شرايط و پذيرش  - 3
 .توسط مركز تخصصيبررسي سوابق و مدارك و انجام مصاحبه منظور 

 پذيرش نهايي دانشجوي متقاضي و اخذ تعهدنامه الزم بر اساس پيوست اين دستورالعمل توسط مركز.  - 4
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 .صدور معرفينامه براي دانشجوي كارآموز توسط دانشگاه (از طريق سامانه ملي كارآموزي) - 5

 .شروع دوره كارآموزيدانشجوي كارآموز به مربي كارگاه توسط رييس مركز و معرفي  - 6

- واحد درسي مي 120دانشجويان مستعد و عالقمند در صورت گذراندن بنا به تشخيص مربي كارگاه،  تبصره:

 در دوره كارآموزي فعاليت نمايند. دستيار (كمك مربي)توانند به عنوان 

 برنظارت استاد درس مربوطه  در راستاي اعمال دانشجوي كارآموزتوسط  هاي الزمهماهنگيانجام  - 7
 .زيفرايند اجراي كارآمو

 ارائه گزارش كارآموزي پايان دوره توسط دانشجوي كارآموز. - 8

 ارزيابي پايان دوره دانشجوي كارآموز توسط مركز. - 9

 اعالم پايان دوره كارآموزي دانشجوي كارآموز و نتايج ارزيابي پايان دوره وي به دانشگاه توسط مركز. -10

صدور گواهينامه و در صورت تمايل وي آزمون (پايان دوره/ادواري) واحد به  كارآموزمعرفي دانشجوي  -11
  .وفق ضوابط موفقيت در آزمون در صورت

انتقال تجارب موثر در تجاري سازي  برايهاي دانش بنيان برقراري زمينه مشاركت دانشگاه و يا شركت -12
  مرتبط با راه اندازي كسب و كار.ايده ها و طرح هاي دانشجويي 

  

  دانشجوي كارآموز در مركز پذيرش: ضوابط 3ماده 

 مرتبط بودن رشته تحصيلي با عنوان كارگاه مورد درخواست.و اشتغال به تحصيل  - 1

 مبني بر انجام واحد كارآموزي در كارگاه و مركز.به رئيس مركز ارائه درخواست رسمي  - 2

و تحصيلي  مشخصاتكه در آن عنوان دقيق رشته تحصيلي و  ارائه معرفي نامه رسمي از سوي دانشگاه - 3
 .ر آن ذكر شده باشدواحدهاي درسي گذرانده شده د

 .توسط دانشجوي متقاضي ثبت نام در سامانه پورتال جامع سازمان - 4

 .جهت تاييد مستندات ثبت نامي كارت دانشجويي) به مركز و ارائه اصل مدارك هويتي (شناسنامه، كارت ملي -5

 .مناسبو رفتاري قي خالا ،برخورداري از شرايط عمومي - 6

  باشد.اين ماده به عهده مركز مي 5و  1تشخيص شرايط بندهاي  :1 تبصره

  د.وشتوسط رئيس مركز مشخص ميبراي هر كارگاه،  ظرفيت پذيرش دانشجوي كارآموز :2تبصره 
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  : تعهدات دانشجوي كارآموز4ماده 

 حال ارائه در كارگاه.اي در هاي شغلي و حرفهانجام خودآموزي در كنار مربي كارگاه در ارتباط با مهارت - 1

 طرح درس، تهيه استانداردهاي آموزشي مورد نياز ،همكاري با مربي كارگاه در شناسايي مشاغل مرتبط - 2
 رساني محتواهاي درسي.به روز و

 هاي تكويني (حين آموزش) كارآموزان كارگاه.همكاري با مربي كارگاه در انجام ارزشيابي - 3

 هاي آموزشي.تنظيم شناسنامه دورهو  ءاجرا ،ريزيهمكاري با مربي كارگاه در برنامه - 4

 اي در كارگاه.اخالق حرفه و همچنيناي رعايت اصول ايمني و بهداشت حرفهاهتمام به فراگيري و  - 5

و رعايت سقف ساعت مشخص شده  )وفق ضوابط دانشگاه و مركز( حضور تمام وقت و به موقع در كارگاه - 6
 .دانشگاه  در معرفينامه

  .در صورت تمايل پايان دوره كارآموزي هايآزمونشركت در  - 7

 آن به مركز. و ارائهتنظيم گزارش كارآموزي در پايان دوره  - 8

  رعايت كامل ضوابط و مقررات انضباطي مركز.  و انجام ساير امور مرتبط با كارگاه بر اساس نظر مربي - 9
  

  : تعهدات مركز5ماده 

 اي در حال ارائه در كارگاه.هاي شغلي و حرفهمهارتهمكاري با دانشجوي كارآموز در فراگيري  - 1

 بيمه مسئوليت مدني نمودن دانشجوي كارآموز. - 2

 هاي نوآورانه.سازي طرححمايت از دانشجوي كارآموز در نمونه - 3

 بنيان و راه اندازي كسب و كار.دانش هايو طرح هاسازي ايدهحمايت از دانشجوي كارآموز در تجاري - 4

اين ماده، منوط به ارائه طرح توجيهي  4و  3از دانشجوي كارآموز در ارتباط با بندهاي  حمايت مركز تبصره:
  باشد.توسط دانشجوي كارآموز و تصويب آن در شوراي معاونان اداره كل و تأمين اعتبار آن توسط اداره كل مي

 كنترل ورود و خروج و حضور و غياب دانشجوي كارآموز در مركز. - 5

 برداري از خدمات مشاوره شغلي در صورت تمايل وي.كارآموز جهت بهرههدايت دانشجوي  - 6

اخذ آزمون پايان دوره يا ادواري از دانشجوي كارآموز و اعطاي گواهينامه به وي در صورت قبولي در  - 7
آزمون و يا صدور گواهي حضور در دوره (در صورت عدم تمايل دانشجوي كارآموز به شركت در آزمون و 

 ).اخذ گواهينامه
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دوره دانشجوي كارآموز بر اساس ضوابط اين دستورالعمل و اعالم نتايج آن به دانشگاه و ارزيابي پايان - 8
 . دانشجوي كارآموز

  

  : تعهدات مربي6ماده 

اي هاي شغلي و حرفههدايت دانشجوي كارآموز در راستاي دستيابي به منابع آموزشي و كسب مهارت - 1
 در حال ارائه در كارگاه.

 .بنيانهاي دانشها و طرحايدهسازي هاي كسب و كار و تجاريدانشجوي كارآموز در تهيه طرحهدايت  - 2

 هاي نوآورانه.سازي طرحهدايت دانشجوي كارآموز در نمونه - 3

استانداردهاي رساني يا بروزتهيه  ،گيري از خدمات دانشجوي كارآموز در شناسايي مشاغل مرتبطبهره - 4
هاي تكويني روز رساني محتواهاي درسي، انجام ارزشيابيكارگاه، تهيه طرح درس، ب آموزشي مورد نياز

هاي تنظيم شناسنامه دوره ،هاي آموزشيريزي و اجراي دوره(حين آموزش) كارآموزان كارگاه، برنامه
 .مرتبط با كارگاهو ساير امور  آموزشي

 هاي دانشجوي كارآموز در كارگاه.فعاليت تنظيم برنامه - 5

 .هاي دانشجوي كارآموزكنترل و نظارت بر فعاليت - 6

 كنترل حضور و غياب دانشجوي كارآموز در كارگاه. - 7

 يس مركز.ئارزيابي تخصصي پايان دوره دانشجوي كارآموز و اعالم نتايج آن به ر - 8

  .در صورت تمايل وي معرفي دانشجوي كارآموز جهت شركت در آزمون پايان دوره و يا ادواري - 9
  

  دوره دانشجوي كارآموزابي پايانارزي: 7ماده 

و  ارزيابي تخصصي و عموميسطوح بر اساس مجموع نمرات حاصل از دوره دانشجوي كارآموز ارزيابي پاياننمره 
درصد نمره ارزيابي كل را به  79شود. ارزيابي تخصصي كه مي تعييننمره حاصل از گزارش كارآموزي پايان دوره 

و ارزيابي  توسط رييس مركز ،نمره ارزيابي كلدرصد  11با ارزيابي عمومي  ،توسط مربيدهد خود اختصاص مي
. شودانجام ميدرصد نمره ارزيابي كل، مشتركاً توسط مربي و رييس مركز  10با  كارآموزي پايان دورهگزارش 
  باشد:به شرح زير ميو بارم بندي آنها سطوح ي ارزيابي اين هاشاخص
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  الف) ارزيابي تخصصي

نمره   بارم  عنوان شاخص ارزيابي رديف
  مكتسبه

    2  ايهاي شغلي و حرفهمندي به فراگيري فنون و مهارتميزان عالقه  1
    6  ايهاي شغلي و حرفهميزان تالش براي خودآموزي و فراگيري مهارت  2
    17  (بر اساس آزمونهاي اخذ شده) هاي در حال ارائه در كارگاهسطح فراگيري مهارت  3

يا بازنگري  همكاري با مربي كارگاه در شناسايي مشاغل مرتبط و تهيهميزان   4
    5  استانداردهاي آموزشي مورد نياز كارگاه

    6  ميزان همكاري با مربي كارگاه در تهيه طرح درس  5
    3  ميزان همكاري با مربي كارگاه در به روز رساني محتواهاي درسي  6

هاي تكويني (حين آموزش) كارآموزان ارزشيابي ميزان همكاري با مربي كارگاه در انجام  7
    3  كارگاه

    8  هاي آموزشيريزي و اجراي دورهميزان همكاري با مربي كارگاه در برنامه  8
    3  هاي آموزشيميزان همكاري با مربي كارگاه در تنظيم شناسنامه دوره  9
    5  بنياندانشكسب و كار  طرح و ارائه تهيه  10
    3  بنيانكسب و كار دانش طرحسازي مجدانه تجاريپيگيري   11
    3  اهتمام به حفاظت صحيح از ابزار و تجهيزات كارگاه  12
    3   در كارگاه ايرعايت اخالق حرفهفراگيري و اهتمام به   13
    3  اي در كارگاهرعايت اصول ايمني و بهداشت حرفهفراگيري و اهتمام به   14
    4  و رعايت نظم و انضباط و مقررات مربوطه حضور فعاالنه در كارگاه  15
    3  هاي مرتبط با كارگاهپذيري و تشريك مساعي در فعاليتمسئوليت  16
    2  هاي آموزشي كارگاهها و فعاليتها و پيشنهادهاي سازنده در ارتباط با برنامهارائه ايده  17

    79  جمع
  

  ب) ارزيابي عمومي

نمره   بارم  عنوان شاخص ارزيابي رديف
  مكتسبه

    3  رعايت كامل ضوابط و مقررات انضباطي مركز  1
    3  مركزحضور تمام وقت و به موقع در   2
    2  رعايت شئونات اخالقي در زمان حضور در مركز  3
    3  از اموال و تجهيزات در اختياررعايت امانت داري و حفظ و حراست   4

    11  جمع
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  دورهج) ارزيابي گزارش كارآموزي پايان

نمره   بارم  عنوان شاخص ارزيابي رديف
  مكتسبه

    5  نظر مربي  1
    5  نظر رييس مركز  2

    10  جمع

  

ها ابالغ اي استاناجرا به ادارات كل آموزش فني و حرفه برايتبصره  4ماده و  7اين دستورالعمل مشتمل بر 
  .شود مي
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   باسمه تعالي
  »دانشجويان تعهدنامه كارآموزي«

 صادره از  متولد سال ......................  .............................. شماره مليو  ..................................... به شماره شناسنامه  فرزند  ...............................اينجانب ...........
و  ............................ كدپستيو  ..............................................................................................................................................به نشاني محل سكونت  ........................

 كارشناسي   كاردانيتحصيلي  دانشجوي مقطع .......................................... شماره تلفن همراهو ........ ................................ شماره تلفن ثابت
در ....... .............از دانشگاه ......................................... .................  به شماره دانشجويي.......... ........................در رشته .........  دكتري  كارشناسي ارشد

 ......................كارگاه  دردرخواست خود  بر اساسدر طول دوره كارآموزي  شوم نسبت به اعمال موارد زيرمتعهد ميكمال صحت و سالمت عقل 
به كليه  كافي منطبق با برنامه آموزشي و توجه ممتد و با تالش وپيگيري ............................. ............................. شهرستان ايآموزش فني و حرفه مركز

  ورزم:كامل اهتمام  ،اسالمي و انضباطي اين مركز-اخالقي ،مقررات و ضوابط آموزشي
 اي در حال ارائه در كارگاه.هاي شغلي و حرفهكنار مربي كارگاه در ارتباط با مهارت انجام خودآموزي در -1

  رساني محتواهاي درسي.درس و به روزنياز، طرحتهيه استانداردهاي آموزشي مورد ،كارگاه در شناسايي مشاغل مرتبطهمكاري با مربي -2

 ن آموزش) كارآموزان كارگاه.هاي تكويني (حيهمكاري با مربي كارگاه در انجام ارزشيابي -3

 هاي آموزشي.هاي آموزشي و تنظيم شناسنامه دورهريزي؛ اجراي دورههمكاري با مربي كارگاه در برنامه -4

 اي در كارگاه.اي و همچنين اخالق حرفهاهتمام به فراگيري و رعايت اصول ايمني و بهداشت حرفه -5

 دانشگاه.  دانشگاه و مركز) و رعايت سقف ساعت مشخص شده در معرفينامهحضور تمام وقت و به موقع در كارگاه (وفق ضوابط  -6

  تنظيم گزارش كارآموزي در پايان دوره و ارائه آن به مركز. -7

 ت انضباطي مركز.انجام ساير امور مرتبط با كارگاه بر اساس نظر مربي و رعايت كامل ضوابط و مقررا -8

 دانم. مي خود را موظف به استفاده از پوشش مناسب و رعايت حجاب و شئونات اسالمي مطابق قوانين مركز -9
 .نمايمخارج نمي از كارگاه كتبي مربي و رئيس مركزبدون مجوز  را  موادمصرفي و دستگاهابزار، اطالعات،  يچگونهه -10
 دستگاهها، تجهيزات، به ابنيه، آسيبدرصورت صدمه و نهايت دقت را مبذول نموده و  ها و تجهيزات، اطالعات و مواد كارگاهدر حفظ دستگاه -11

هيه و در اختيار مركز ت را شده را جبران نموده و مشابه دستگاهها و ابزارآالت صدمه ديدهسيب واردآ ابزارآالت و امكانات دولتي مركز،
  جايگزين نمايم. راشده مصرفي كه توسط اينجانب مستهلكمواد ،موجه مركزعذر همچنين در صورت ترك بدون قراردهم.

و مجوز الزم براي  هدالزم را ارائه ند هايمربي آموزشو تا زماني كه  ندانستهپذير  امكان ،مربيبدون هماهنگي را  مركزاستفاده از تجهيزات  -12
 .را ندهمها كار با دستگاه به خود اجازه، ايدكار اينجانب را صادر ننم

با را به اتمام برسانم؛ هرگونه عدم حضور و مرخصي اينجانب  حاضر و وظايف محوله خود به صورت تمام وقت در كارگاهبر اساس برنامه  -13
  .خواهد بود(مربي) امكان پذير هماهنگي مسئول دوره 

 .گزارش پيشرفت كاري خود را به مربي ارائه نمايم -14
 .تلقي شودبه منزله انصراف از دوره  اينجانب) بيش از يك دهم كل دوره كارآموزي غيبت (موجه و غير موجه -15

 مركز توسط اينجانب، مركز مجاز به اخراج اينجانب باشد.اسالمي و انضباطي -مقررات اخالقيرعايت در صورت عدم  -16
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