ياحد قم

معبيوت پژيَص ي فه آيری  -دفتز ارتجبط ثب صىعت داوطگبٌ

***قاتل تَخِ داًطدَیاى گشاهی کِ ٍاحذ کاسآهَصی سا اخز ًوَدُ اًذ ***
*حذاکثش صهاى هشاخؼِ تِ دفتش استثاط تا صٌؼت ٍ خاهؼِ خْت هؼشفی تِ ٍاحذّای صٌؼتی/تداسی دٍ ّفتِ تؼذ اص ثثت ًام هی تاضذ .
*فشم ّای هشتَط تِ کاسآهَصی ( ٍ)4ٍ3ٍ2ٍ1تشگِ ّای ساٌّوای ًگاسش کاسآهَصی اصعشیق اًتطاسات داًطگاُ ٍ یا اصعشیق سایت داًطگاُ
)  ) www.qom-iau.ac.irقاتل دسیافت هی تاضٌذ.

﴿ راهنمای شروع کارآمىزی ﴾
*هشاحل تکویل فشم ضواسُ :1

الف  :مزاجؼٍ داوشجً بٍ آمًسش جُت امضبی مسئًل آمًسش .
ة :تؼییه محل کبرآمًسی اس فُزست دفتز ارتببط بب صىؼت یب مشًرت بب مذیز گزيٌ .
ج :تأییذ ي تؼییه استبد راَىمبی کبرآمًسی تًسظ مذیز گزيٌ .
*هشاخؼِ داًطدَ تِ دفتش استثاط تا صٌؼت خْت اخز هؼشفی ًاهِ.
*هشاخؼِ داًطدَ تِ هحل کاسآهَصی ّوشاُ تا هؼشفی ًاهِ صادسُ اص دفتش استثاط تا صٌؼت ٍ خاهؼِ.
*ضشٍع کاسآهَصی ٍ تکویل فشم خالصِ اعالػات کاسآهَصی{(فشم ضواسُ  )2حذاکثش یک ّفتِ پس اص دسیافت هؼشفیًاهِ}ٍ اسائِ آى تِ دفتش
استثاط تا صٌؼت ٍ خاهؼِ .
*گزساًذى هشاحل دٍسُ کاسآهَصی :

الف  :ارائٍ فزم گشارش پیشزفت کبرآمًسی بٍ استبد راَىمبی کبرآمًسی(فزم شمبرٌ . ) 3
ة  :اتمبم ديرٌ کبرآمًسی .
ج  :ارسشیببی داوشجً عی فزم پبیبن ديرٌ ( فزم شمبرٌ  ) 4تًسظ سزپزست کبرآمًسی .
د  :ارائٍ گشارش پبیبوی بٍ استبد راَىمبی کبرآمًسی .
ٌ  :کىتزل گشارش کبرآمًسی بزاسبس سزفصل َبی ارائٍ شذٌ ي اػالم وظز ي اػمبل ومزٌ ( در فزم شمبرٌ  ) 4تًسظ استبد
راَىمبی کبرآمًسی« پس اس پبیبن مزاحل کبرآمًسی »
*تأییذپایاى دٍسُ کاسآهَصی :
دس ایي هشحلِ داًطدَ تا هذاسک ریل تِ دفتش استثاط تا صٌؼت ٍ خاهؼِ هشاخؼِ هی ًوایذ:

الف  :اصل گشارش وُبیی بٍ صًرت لًح فشزدٌ ({.)DCراهنمای تهیهی این گزارش جداگانه ارائه میشود}
ة  :اصل فزم َبی تأییذ شذٌ کبرآمًسی (. )4 ،3
ج  :اصل گًاَیىبمٍ پبیبن ديرٌ کبرآمًسی (تًسظ سبسمبن یب شزکت محل کبرآمًسی صبدرمی شًد) .
*صذٍس فشم ضواسُ ( 5گَاّی اتوام کاسآهَصی)تَسظ دفتش استثاط تا صٌؼت ٍ خاهؼِ خْت اسائِ تِ گشٍُ آهَصضی ٍ دسج دس پشًٍذُ .
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*** راهنمای تهیهی گسارش پایانی کارآمىزی ***
گسارش نهایی کارآمىزی می بایست شامل مىارد زیر باشد :
 -1کلیِ گضاسضات کاسآهَصی تایستی تایپ ٍدسٍى لَح فطشدُ( )DCرخیشُ گشدد.
 -2صفحِ اٍل  :هغاتق الگَی هقاتل
 -3صفحِ دٍم  :تسن ا ...الشحوي الشحین
 -4صفحِ سَم  :هقذهِ ٍ تطکش

 -5صفحِ چْاسم  :فْشست ( ضاهل ّوِ ػٌاٍیي کلی ٍ خضئی تا رکش ضواسُ صفحِ هقاتل آى)
 -6اص صفحِ پٌدن تِ تؼذ  ( :فصل تٌذی هغاتق تَضیحات پاییي صفحِ* )
فصل اٍل  :آضٌایی تا هحل کاسآهَصی .
فصل دٍم  :اسصیاتی تخص ّای هشتثظ تا سضتِ ػلوی کاسآهَص .

گشارش کبرآمًسی
مًضًع :
...........................
رشتٍ تحصیلی......................
مقغغ.................
استبد راَىمب :
...........................
سزپزست کبرآمًسی :
...........................
کبرآمًس :
.............................
سمستبن 2331

فصل سَم  :آصهَى آهَختِ ّا ًٍتایح ٍ پیطٌْادات .
 -7تصاٍیش ،عشح ّای اًدام ضذُ ٍ پیَست ّای هشتَط تِ دٍسُ کاسآهَصی .
 -8اسکي فشم ّای تکویل ضذُ ضواسُ  4 ٍ3کاسآهَصی .

 -9اسکي گَاّیٌاهِ پایاى دٍسُ (تًسظ سبسمبن یب شزکت محل کبرآمًسی صبدرمی شًد) .

وام وام خاوًادگی :
شمارٌ داوشجًیی :
رشتٍ تحصیلی :
مقطغ:
محلکارآمًزی:
ػىًان کارآمًزی :
استاد راَىما :

*فصل اٍل :آضٌایی تا هکاى کاسآهَصی

تاریخ :

شبمل مؼزفی ياحذ صىؼتی یب سبسمبوی است کٍ کبرآمًس ديرٌ خًد را در آوجب گذراوذٌ است.
در ایه فصل می ببیست تاسیخچًِ ،وَداس ساصهاًی ٍ تطکیالتی ًَ ،ع هحصَالت ٍضشح هختصشی اص فشایٌذ تَلیذ یا خذهات ٍاحذ صٌؼتی یا ساصهاى
اسائِ گشدد .

*فصل دٍم :اسصیاتی تخص ّای هشتثظ تا سضتِ ػلوی کاسآهَص
در ایه فصل می ببیست مًقؼیت رشتٍ کبرآمًس در ياحذ صىؼتی ،تکىیک َبی اوجبم شذٌ در ياحذ صىؼتی مزتبظ بب رشتٍ کبرآمًس ي َمچىیه کبر
تحقیقی یب سبیز مًاردی کٍ تًسظ استبد راَىمب مشخص می گزدد ،ارائٍ شًد .
( تغَس کلی دس ایي فصل تِ اعالػات کتاتخاًِ ای هشتثظ تا هَضَع کاسآهَصی پشداختِ هی ضَد).

*فصل سَم :آصهَى آهَختِ ّا ٍ ًتایح ٍ پیطٌْادات
در ایه فصل داوشجً می ببیست ضمه تحلیل ي بزرسی در مًرد مًضًع کبرآمًسی بٍ یبفتٍَب ي آمًختٍَبی خًد در محیظ کبر بپزداسد (َمزاٌ بب
تصبيیز ي پیًستَب) يَمچىیه پیشىُبداتی بزای بُبًد يضؼیت ارائٍ ومبیذ.
(ّوچٌیي دس ایي فصل کاسآهَص هی تایست تواهی فؼالیتْای اًدام ضذُ دس عَل دٍسُ سا تصَست خضئی ،سٍصاًِّ ،فتگی ٍ یا هاّاًِ ضشح دّذ).
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فزم خالصٍ اعالعبت کبرآمًسی – فزم ضمبرٌ 2
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطدَ :

استاد کاسآهَصی :

ضواسُ داًطدَئی :

سشپشست کاسآهَصی :

سضتِ  /گشایص :

ًیوسال ٍ کذ کاسآهَصی :

هقغغ تحصیلی :

تبريخ ي امضبء داوطجً

ًام هحل کاسآهَصی :

آدسس ٍ تلفي کاسآهَصی :

سشپشست کاسآهَصی :

ػٌَاى ٍ هَضَع کاسآهَصی :

صهاى ضشٍع ٍ سٍصّای کاسآهَصی :

√ تًجٍ  :حداکثر یک َفتٍ بؼد از دریافت مؼرفیوامٍ ایه فرم را تکمیل کردٌ ي بٍ دفتر ارتباط با صىؼت ي جامؼٍ تحًیل ومایید.

تبريخ ي امضبء سزپزست کبرآمًسی

تبريخ ي امضبء استبد کبرآمًسی
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گشارش پيطزفت کبرآمًسی – فزم ضمبرٌ 3

وام ي وام خاوًادگی داوشجً :

استاد کارآمًزی :

شمارٌ داوشجًئی :

سرپرست کارآمًزی :

رشتٍ  /گرایش :

ویمسال ي کد کارآمًزی :

محل کارآمًزی :

مًضًع کارآمًزی :

فؼالیت َای اوجام شدٌ :

فؼالیت َای آتی :

مشکالت :

پیشىُادات :

تبريخ ي امضبء داوطجً

وظریٍ سرپرست کارآمًزی :
تبريخ ي امضبء سزپزست کبرآمًسی

وظریٍ استاد کارآمًزی :
تبريخ ي امضبء استبد کبرآمًسی
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فزم پبيبن ديرٌ کبرآمًسی – فزم ضمبرٌ 4

وام ي وام خاوًادگی داوشجً :

استاد کارآمًزی :

شمارٌ داوشجًئی :

سرپرست کارآمًزی :

رشتٍ  /گرایش :

ویمسال ي کد کارآمًزی :

محل کارآمًزی :

مًضًع کارآمًزی :

وظزيبت سزپزست کبرآمًسی

عبلی

خًة

متًسظ

ضعيف

 4ومزٌ

 3ومزٌ

 2ومزٌ

 1ومزٌ

حضًر ي غيبة ي رعبيت وظم ي تزتيت در ياحد صىعتی
ميشان عالقٍ ثٍ َمکبری ي فزاگيزی
کست تجزثٍ کبری ي ثکبرگيزی تکىيکُب
ارسش پيطىُبدات کبرآمًس جُت ثُجًد کبر
کيفيت گشارضُبی کبرآمًس ثٍ ياحد صىعتی

پيطىُبدات سزپزست کبرآمًسی جُت ثُجًد ثزوبمٍ کبرآمًسی

تًضیح :

امضاء استاد کارآمًزی :
امضاء سرپرست کارآمًزی :

تاریخ :

تاریخ :
ومرٌ وُائی بٍ حريف

ومرٌ وُائی بٍ ػدد
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فرم شمارٌ 1
فزم درخًاست معزفی داوطجً ثزای گذراودن ديرٌ کبرآمًسی

مسئًل محتزم آمًسش .............
سالم ػلیکن
احتشاهاً  ،ایٌداًة  ....................................داًطدَی سضتِ  ..............................هقغغ ...............................تِ ضواسُ داًطدَیی....................
هتقاضی گزساًذى دٍسُ کاسآهَصی هی تاضن  .لزا هستذػی است دستَس فشهائیذ اقذاهات الصم هؼوَل گشدد.
تبريخ – امضبء داوطجً

مسئًل محتزم دفتز ارتجبط ثب صىعت ي جبمعٍ داوطگبٌ
سالم ػلیکن
گَاّی هی ًوایذ ،تشادس  /خَاّش  .........................................تِ ضواسُ داًطدَیی  ........................................دسس

2

ٍاحذی کاسآهَصی سا

اًتخاب ًوَدُ ٍ تش اساس تشسسی ّای تِ ػول آهذُ دس پشًٍذُ آهَصضیً ،اهثشدُ هداص تِ گزساًذى دٍسُ کاسآهَصی هی تاضذ .
تبريخ – امضبء مسئًل آمًسش گزيٌ

مديز محتزم گزيٌ .............................
تا سالم
تِ استحضاس هی سساًذ کِ تش اساس ظشفیت ّای هَخَد  ..........................................................................تِ ػٌَاى هحل کاسآهَصی
آقای  /خاًن  ...................................دس ًظش گشفتِ ضذُ است  .خَاّطوٌذ است ًسثت تِ تؼییي استاد ساٌّوای کاسآهَصی ایطاى اقذام فشهائیذ
تا هؼشفی داًطدَ تِ هحل هشتَعِ اًدام پزیشد .
امضبء داوطجً

تبريخ – امضبء مسئًل دفتز ارتجبط ثب صىعت يجبمعٍ داوطگبٌ

مسئًل محتزم دفتز ارتجبط ثب صىعت ي جبمعٍ داوطگبٌ
تا سالم ،تذیٌَسیلِ خٌاب آقای  /سشکاس خاًن  ...............................................................تِ ػٌَاى استاد ساٌّوای کاسآهَصی
آقای  /خاًن  .......................................هؼشفی هی گشدد خَاّطوٌذ است اقذاهات الصم خْت هؼشفی ایطاى تِ هحل هشتَعِ سا هثزٍل فشهائیذ .
تبريخ – امضبء مديز گزيٌ

