دستورالعمل ارزشیابی کارآموزی /پروژه

کد مدرک :
IN-IR-02

معاونت آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی

 -1هدف :
ارز شيابي عملکرد کارآموزی /پروژه دانشجویان توسط اساتيد‚ ایجاد و کنترل سيستم نظارتي درجهت افزایش
کيفيت دوره کارآموزی و کاهش ارزیابي سليقه ای دانشجویان
 -2دامنه کاربرد:
گروه کارآفریني و ارتباط با صنعت ،مدیریت آموزش ،گروه های آموزشي و اساتيد کارآموزی/پروژه
 -3مسئولیتها :
 -1-3مسئوليت اجرای کامل مفاد دستورالعمل بعهده استاد کارآموزی/پروژه و گروه کارآفریني و
ارتباط با صنعت مي باشد.
 -2-3مسئوليت کنترل و نظارت بر حسن اجرا ،بعهده گروه کارافریني و ارتباط با صنعت مي باشد.
 -4تعاريف :
 -1-4دانشگاه :منظور دانشگاه فني و مهندسي بوئين زهرا مي باشد.
 -2-4کارآموزی :دوره ای است که طي آن دانشجویاني که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد درسي
مطابق با برنامه آموزشي را در مراکز توليدی ،خدماتي و درفعاليت های متناسب با رشته تحصيلي مي گذرانند
تا به منظور استفاده از آموخته های علمي و فني و امکان تاثيرگذاری متقابل نظری و عملي و یا علم و تکنيک
برای رفع نيازهای اساسي و ضروری جامعه آشنا گردند.
 -3-4پروژه :واحد درسي پروژه تخصصي یا پایان نامه کارشناسي که در بازه زماني انتخاب واحد توسط
دانشجو اخذ مي گردد.
 -4-4کارآموز :دانشجویي است که دوره کارآموزی خود را در مراکز توليدی ،خدماتي ،هنری و کشاورزی با
فعاليت های متناسب با رشته تحصيلي مي گذراند.
 -5-4سرپرست کارآموزی :فردی است که از سوی محل اجرای کارآموزی تعيين مي گردد که دانشجو،
کارآموزی خود را زیر نظر مستقيم و مستمر او مي گذراند.
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 -6-4محل کارآموزی :منظور از مکان کارآموزی ،موقعيتي است که هر نوع فعاليت اقتصادی ،توليدی،
خدماتي ،کشاورزی ،تحقيقاتي ،طراحي و مشاوره ای ،فني ،اکتشافي ،استخراجي و  .......که فعاليت ها ی آن
متناسب با رشته تحصيلي دانشجو باشد.
 -7-4استاد کارآموزی :فردی است که ازسوی دانشگاه هدایت و نظارت بر فرآیندکارآموزی دانشجو را بر
عهده دارد.
 -8-4استاد پروژه :فردی است که از سوی دانشگاه مسئوليت راهنمایي درس پروژه تخصصي (پایان نامه)
دانشجو را بر عهده دارد.
 -5شرح روش :
کليه اساتيد کارآموزی موظفند در طول دوره کارآموزی/پروژه ،چهار جلسه حضوری به منظور دریافت
گزارش پيشرفت کارآموزی /پروژه دانشجویان و ارائه راهنمایي برگزار نمایند .استاد کارآموزی/پروژه ،طي فرم
 Fr-IR-07اقدام به برگزاری جلسات گزارش پيشرفت کارآموزی/پروژه نموده و پس از اعالم نظردرمورد
فعاليتهای انجام شده و پيشرفت دانشجو ،نمره دانشجو را در فرم  Fr-IR-07لحاظ مي نماید.
 -1-5ارزشیابی دوره کارآموزی:
سقف نمره داده شده به کارآموز در هر جلسه  4نمره و مجموع نمرات چهار جلسه برگزار شده  16مي
باشد 4 .نمره باقي مانده نيز با توجه به فرم ارزشيابي نهایي کارآموز  Fr-IR-03که توسط سرپرست کاراموزی
(که به صورت کيفي داده شده است) محاسبه مي گردد.
 -1-1-5موارد پيشنهادی جهت ارزشيابي گزارش کارآموزی:
از آنجائيکه هدف واحد کارآموزی آشنایي با محيط کار و رشته علمي کارآموز و شيوه ارتباط آن با سایر رشته
ها ،آشنایي با مشکالت و مسائل علمي رشته کارآموز در واحد های صنعتي ،کسب تجربه کاری ،آزمودن آموخته
ها در عمل ،بکارگيری تکنيک ها و نگارش گزارش فني است ،مي توان برنامه ارزشيابي کارآموزی را در چهار
مرحله به اجرا گذاشت:
جلسه اول – آشنايی کلی با مكان کارآموزی
تاریخچه سازمان  /شرکت  /واحد صنعتي
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نمودار سازماني
نوع محصوالت توليد یا خدماتي
شرح مختصری از فرآیند توليد یا خدمات
جلسه دوم – ارزيابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز
موقعيت رشته کارآموز در واحد صنعتي با بررسي جزئيات سازماني رشته کارآموزدر واحد صنعتي
بررسي شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتي
امور جاری دردست اقدام
برنامه های آینده
تکنيک هایي که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتي بکارمي رود
سایرمواردی که توسط استاد کارآموزی مشخص مي گردد
جلسه سوم – آزمون آموخته ها ،نتايج و پیشنهادات
آزمون آموخته ها و پياده کردن دانش تخصصي دانشجو در زمينه عنوان و موضوع کارآموزی در واحد صنعتي،
با تصویب استاد کارآموزی و سرپرست کارآموز در واحد صنعتي مي باشد.
جلسه چهارم – بررسی شیوه نگارش گزارش نهايی
بررسي محتوا و تطابق گزارش نهایي کارآموزی با شيوه نامه نگارش کارآموزی که توسط گروه کارآفریني و
ارتباط با صنعت ارائه شده است.

3

دستورالعمل ارزشیابی کارآموزی /پروژه

کد مدرک :
IN-IR-02

معاونت آموزشی ،پژوهشی و دانشجویی

 -2-5ارزشیابی پروژه:
تعداد جلسات گزارش پيشرفت پروژه نيز همانند کارآموزی چهار جلسه مي باشد و همانند ارزشيابي گزارش
پيشرفت کارآموزی طي فرم  Fr-IR-07انجام مي شود .مواردی که در هر یک از جلسات توسط استاد پروژه
مورد ارزشيابي قرار مي گيرد بر اساس جدول زمانبدی مندرج در پروپوزال و صالحدید استاد پروژه مي باشد.
نمره پروژه شامل  18نمره انجام پروژه و  2نمره ارائه مقاله مي باشد.

 -3-5ارزيابی اجرای دستورالعمل ارزشیابی پروژه/کارآموزی:
مدیر گروه کارافریني و ارتباط با صنعت پس از تحویل فرم های تکميل شده  Fr-IR-07که بر اساس
جلسات مندرج در جدول زماني زیر تکميل مي شود را از استاد کارموزی تحویل گرفته و در پایان دوره پس
از بررسي و ارزیابي هر یک از چهار فرم ،نتيجه را به مدیریت آموزش و مدیریت مالي اعالم مي نماید.
اساتيد کارآموزی مي بایست حداکثر تا  5روز پس از آخرین زمان اعالم شده در جدول زیر ،فرمهای
ارزشيابي کارآموزی/پروژه را به گروه کارافریني و ارتباط با صنعت تحویل نمایند.
جدول زمانبندی برگزاری جلسات گزارش پيشرفت کارآموزی/پروژه
جلسه اول

نیمسال تحصیلی

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

اول

از  1الي  20مهر ماه

از  15الي  25آبان ماه

از  15الي  25آذر ماه

دوم

از  10الي  25بهمن ماه

از 15الي  25اسفند ماه

از 20فروردین الي 20اردیبهشت حداکثر تا  15خردادماه

15الي  31تير ماه

 10الي  20مرداد ماه

تابستان

 -6پیوست ها
 -1-6فرم ارزشيابي کارآموزی/پروژه

Fr-IR-07
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 20الي  30مرداد ماه

حداکثر تا  15دی ماه

حداکثرتا20شهریورماه

