آشنایی با مسائل مربوط به محيط كار مهندسی برق
آشنایی با ساختار ،تشکيالت و چگونگی گردش كار در شركت ،موسسه و یا كارگاه صنعتی
آشنایی با روابط انسانی در روابط محيط كار و برآوردي از اخالق كاري در محيط حرفهاي
آشنایی با فرایند توليد /خدمات در یک واحد صنعتی
خودارزیابی:
 .aبررسی نسبت ميان توان علمی و مهندسی با انتظارات كارفرما
 .bبررسی ميزان توانایی هماهنگ شدن با محيط كار و مقررات حاكم بر آن
 .cتعيين كاستی ها در مهارتهاي جنبی

 -1نحوه تعيين محل كارآموزي به یکی از دو صورت زیر می تواند صورت بگيرد.
 .aدفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و همچنين گروه آموزشی با بررسی هاي الزم و هماهنگی با صنایع در صورت امکان
محلهاي كارآموزي مناسب را شناسایی و مشخص نموده و كارآموزان را به این گونه واحدها معرفی می نمایند.
 .bبه پيشنهاد دانشجو و با موافقت گروه ،واحدهاي صنعتی براي طی كار آموزي دانشجو مشخص و به دفتر ارتباط با
صنعت دانشگاه اعالم میگردد.
 -2نحوه اخذ و مشخص كردن استاد كارآموزي
 .aدانشجویان میتوانند بعد از ترم  6نسبت به اخذ واحد كارآموزي اقدام نمایند .توصيه میشود كه دانشجویان واحد
كارآموزي را ترجيحا در تابستان سال سوم اخذ كنند .اخذ كارآموزي در ترم ها عادي فقط براي دانشجویان در شرف
فارغ التحصيلی و با موافقت گروه امکانپذیر میباشد.
 .bدانشجویان باید قبل از اخذ واحد كارآموزي در جلسه توجيهی كه از طرف گروه در اردیبهشت هر سال برگزار می-
گردد شركت كنند.
 .cدانشجویان براي اخذ واحد كارآموزي ،مشخص نمودن استاد كارآموزي ،معرفی به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
جهت دریافت معرفی نامه به واحد صنعتی هاي مربوط و  ...از طریق سرپرست کارآموزی گروه اقدام نمایند.
 .dدفتر ارتباط با صنعت دانشگاه قبل از آغاز كارآموزي نسبت به معرفی كارآموزان به واحد صنعتی بر اساس فرم
معرفینامه كه حاوي مشخصات فردي كارآموز ،شروع و مدت زمان كارآموزي ،نام استاد كارآموزي و سایر اطالعات
الزم می باشد اقدام مینماید .درضمن ،عالوه بر اطالعات فوق استاد كارآموزي میتواند برنامه و حداقل انتظارات
خود را به ضميمه فرم مذكور و تهيه و ارسال دارد.
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كارآموز موظف به حضور مرتب در محل كار و انجام امور محوله طبق مقررات و دستورالعملهاي واحد صنعتی مربوطه می-
باشد.
كارآموز موظف به رعایت كليه قوانين و ضوابط محيط كار (مخصوصا ضوابط استفاده از وسائل ایمنی و بهداشتی) واحد
صنعتی مربوطه میباشد.
كارآموز موظف است از هرگونه اقدام مستقيم در جهت تغيير ،اصالح و  ...خط توليد و یا هر سيستم دیگر واحد صنعتی مربوطه
جدا خودداري كند .در عين حال ،نظرات حود را میتواند با سرپرست خود در آن واحد صنعتی مطرح كند.
كار آموز باید نسبت به حفظ اطالعات محرمانه مربوط به توليد ،تکنولوژي و یا سایر امور واحد صنعتی مربوطه اهتمام كامل
داشته باشد.
كارآموز موظف است مسائل و مشکالت اداري خود را منحصراً از طریق سرپرست مستقيم خود در واحد صنعتی حل و فصل
نماید.

از آنجائيکه اهداف كارآموزي آشنایی با محيط كار ،مشکالت و مسائل مربوط به واحدهاي صنعتی ،كسب تجربه كاري و بکارگيري
آموخته ها در عمل است ،در گزارش كارآموزي ،كه باید بر اساس فرمت مشخص شده توسط گروه تهيه شود ،تا جاي امکان موارد زیر
مورد توجه قرار گيرد.
 .1معرفی محل کارآموزی
.a
.b
.c
.d

تاریخچه و نمودار سازمانی واحد صنعتی /سازمان
تعداد افراد شاغل در واحد صنعتی
نوع محصوالت توليد یا خدماتی
شرح مختصري از فرآیند توليد یا خدمات

 .eامور جاري و برنامههاي آینده واحد صنعتی

 .2شرح وظايف محوله به کارآموز و کارهای انجام شده توسط وی
 .3دستاوردهای کارآموزی
 .aبرآورد كارآموز از دستاورد علمی ،انسانی و اخالقی كارآموزي
 .bبررسی موقعيت رشته كارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئيات سازمانی رشته كارآموز در واحد صنعتی و همچنين بررسی
موقعيتهایی كه كارآموز بعد از فارغ التحصيلی توانایی فعاليت در آن موقعيت را خواهد داشت.
 .cبررسی مهارت هاي جانبی مورد نياز براي فعاليت در یکی از موقعيتهایی مرتبط با رشته كارآموز

 .1حضور منظم در محل كارآموزي
.a

سركشی (حضوري /تلفنی) از طریق گروه ،سرپرست كارآموزي ،استاد كارآموزي

 .2گزارش و ارزیابی توسط واحد صنعتی مربوطه
 .3ارزیابی توسط استاد كارآموزي
 .aكيفيت محل كارآموزي
 .bكيفيت گزارش كارآموزي
 .cكيفيت فعاليتهاي صنعتی دانشجو در طول كارآموزي

