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  اجراي واحد کارآموزي مقطع کارشناسی مهندسی معماريو فرایند 1شیوه نامه

 دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده معماري و شهرسازي

  ) تعریف کارآموز:1

  کارآموزنده مراکزساعت کار اجرایی در یکی از  300ه در کل دورساعت در ماه و  80 حداکثردانشجوي مجري 

  باشد.ساعت می 150تان حداکثر ساعت کاري در ماه براي ترم تابس

  ) تعریف کارآموزنده:2

 کارآموزي زیرنظرسرپرستکه دانشجو زیر نظر این مراکز و  یکی از شرکت ها و یا سازمان هاي ضمیمه (الف)

  . 2شودفعالیت مشغول می هب مرکز

 :شروع کارآموزيتاریخ شرایط و ) 3

 .میسر می باشد طرح نهایی اخذ همزمان بااخذ واحد کارآموزي . 1

 انجـام کـارآموزي (مطـابق پیشـنهادمحـل  مـدیریتخطاب بـه  گروهي رسمی توسط نامهصدور معرفی. 2

  .)انشجو از لیست ضمیمه (الفد

 رآموزيکـا سرپرستو ارائه مشخصات و پست الکترونیکی  ي شروع به کار از محل کارآموزينامه ارائه. 3

باشد. یم گروه نامهي معرفیگ رسمی شرکت (یاسازمان) مربوطه عطف به نامهدر سربر که گروهخطاب به 

انشـکده توسـط د ،لینک ارزشیابی کارآموز .شدتاریخ رسمی شروع کارآموزي تلقی خواهد  تاریخ این نامه،

  به رایانامه ذکر شده در این نامه ارسال خواهد شد.

                                                           
  مبناي عمل قرار خواهد گرفت.  این دستورالعمل براي یک دوره آزمایشی١

  باشد.می 15لغایت  8طی بازه زمانی ي در ساعات اداري و حضور کارآموز در مراکز کارآموز مجاز ساعات کاري٢



و  کـارآموزي پرتـال سیستم در خود هفتگی زارشگ ثبت به موظف دانشجویان کارآموزي دورة . درطول4

-مـیباشد) جو می(که استاد راهنماي طرح نهایی دانش راهنما محترم اساتید .باشندمی ارایه به استاد مربوطه

 صـدر را خود سرپرستی تحت دانشجویان کارآموزي روند شده ثبت هايگزارش به دسترسی توانندازطریق

 نمایند. 

 

  :آموزي) پایان دوره کار4

 و ضـاء نمـودهو اممهـر را ) 2(فرم شـماره ارزشیابی دانشجو  فرم نهایی، کارآموزنده ي کارآموزيپس از اتمام دوره

یـن ارائـه نمایـد. دریافت و به دانشکده ا ي پایان کارآموزي خود را از محل کارآموزينامه فرم ارزشیابی و ،کارآموز

پاسـخ  داییـتو  )2فرم شماره  گزارش روزانه( عات سپري شده کارآموزينامه شامل ذکر تاریخ پایان کار و تعداد سا

 ينامـهي معرفـیدر سـربرگ رسـمی شـرکت (یاسـازمان) مربوطـه، عطـف بـه شـماره به لینک ارزشیابی کارآموز،

مـراه بـا ه می باشد. اصل نامه پایان کارآموزيکارآموزي، شامل مهر و امضاي رسمی شرکت و تاریخ و شماره ثبت 

بـه گـروه ) ببا فرمت مشخص شده در ضـمیمه ( شامل فایل  CDو  صحافی شده) صفحه 30(حداقل گزارشیک 

  . می گرددتحویل  توسط کارآموز ،مربوطه جهت تأیید نهایی

  ) ارزشیابی دوره کارآموزي:5

پاکـت ق تنظـیم گشـته و از طریـ 2مطابق فـرم شـماره نمره  15سقف  تاکارآموزنده  مرکز ارزشیابی کارآموز توسط

بـه نیز  )3طرح نهایی دانشجو (استاد درس گروه معماريمی گردد.  تحویل دانشجوبه  ممهور به مهر مرکز کارآموزنده

حاصـل (نمـره انفـرادي) داده و نمره پایانی کـارآموزي نمره  5 و ارزیابی شفاهی از دانشجو کیفیت گزارش کارآموز

 باشد.شهریورماه پس از اخذ واحد می 15حداکثر مهلت مقرر تحویل گزارش کارآموزي عدد خواهد بود.  دواین 

  

                                                           
  را بر عهده خواهد داشت. کارآموزرستی و نظارت بر فعالیت سرپ مسول دانشجو، طرح نهاییاستاد درس  ٣

  



  

  )--- (هفته شماره   گزارش هفتگی:  1شماره  فرم

  

                            ارآموزي :کسرپرست              ه دانشجویی:                   شمار                          نام و نام خانوادگی دانشجو:

  د راهنماي کارآموزي:استا                                :کارآموزي مرکز:                                          آغاز کارآموزي

  

  از                 لغایت                   )(   ---هفته شماره                                        

    کار ساعت شروع  کار ساعت پایان جمع ساعت روزانه

 شنبه   

 یکشنبه    

 دوشنبه    

 سه شنبه    

 چهارشنبه    

 پنجشنبه    

    جمع ساعت هفتگی  

  

 :کلمه) 300الی  150گزارش هفتگی (

   

 



  

  : ارزشیابی پایان دوره کارآموزي 2فرم شماره 

  

  نام و نام خانوادگی دانشجو:

  

  ست کارآموزي :شماره دانشجویی:                                                            سرپر

  آغاز کارآموزي:                                                                پایان کارآموزي:

  مرکز کارآموزي:                                                               موضوع کارآموزي:

  

  

  عالی  ارزیابی سرپرست محترم کارآموزي

  نمره 4

  خوب

  نمره 3

  متوسط

  نمره 2

  ضعیف

  نمره 1

          شناسیحضور و غیاب و وقت

          ییرعایت آداب اداري و اخالق حرفه

          عالقه مندي به فراگیري

          جوییحفظ منابع و صرفهجهت تالش در 

          شناسیتعهد و مسئولیت

 :حیتوض

 
 

  )20به عدد (از  ینمره نهائ  )بیستبه حروف  (از  ینهائ نمره

    

  هر و امضاء سرپرست کارآموزيم                                                                                                                    :خیارت

  

  



  
  ضمیمه الف:  مراکز کارآموزنده

  

  نهاد تخصصی هاي مردمدولتی و سازمانهاي دولتی و نیمهسازمان  الف

  انداري و فرماندارياست  1

  سازمان مسکن و شهرسازي (و مراکز وابسته)  2

  شهرداري مرکز و شهرداري مناطق  3

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري  4

  و سایر (مورد تأئید گروه معماري)   5

  هاي خصوصی داراي صالحیتمراکز و شرکت  ب

  مهندسان مشاور (داراي رتبه)  1

  هاي ساختمانی (با مجوز رسمی)تر فنی و شرکتدفا  2

  هاي ساختمانی (زیر نظر مهندس صاحب صالحیت شرکتها)کارگاه  3

  سایر (مورد تأئید گروه معماري)   4

  

  را به تأیید استاد راهنما برساند.  موزندهمرکز کارآتذکر: کارآموز الزم است 

 

  

 


