
 دانشگاه تربت حيدريه

 كارآموزي  درس انجاممراحل 

 گياهان دارويی و تکنولوژي توليدات گياهی  هاي رشته

  استاد راهنما انتخاب واحد كارآموزي با تاييد -1

هفته پس از انتخاب واحد و اخذ تاييديه استاد  2داكثر هماهنگي با استاد كارآموزي جهت انتخاب محل كارآموزي ح -2

 (.1 شمارهكارآموزي )فرم 

 ي.آموزش به محل كارآموز اداره نامه ازاخذ معرفي -3

يك نسخه كپي به استاد  ،استاد محل كارآموزي توسط (. پس از تاييد2اخذ پاسخ از محل كارآموزي )فرم شماره -4

و  ي حضور، شماره تلفن همراه)آدرس دقيق محل كارآموزي، برنامهموزي و اصل آن به آموزش تحويل داده شود. آكار

ايميل  صورت حضوري تحويل و يابه ثابت سرپرست كارآموزي و كارآموز قبل از شروع كارآموزي به استاد راهنما

 د(.شو

ي ( در طول دوره4ي( و خالصه گزارش ماهانه )فرم شماره3يي گزارش هفتگي )فرم شمارهتكميل فرم خالصه -5

 كارآموزي.

( و فرم گزارش 5ي كارآموزي )فرم شماره يز گذراندن كل دورهپس ا ،كارآموزي يتكميل فرم گواهي پايان دوره -6

 (.6 يسرپرست كارآموز )فرم شماره

، آدرس محل كارآموزي، فعاليتهاشامل مشخصات  بايد گزارش نهايي كارآموزي به استاد. گزارش نهايي يارائه -7

كارآموزي انجام  يي دورهو پرسنل محل كارآموزي، شرح عمليات اجرايي كه در ط هاي اجراييمشخصات اكيپ

هاي فرم يكليه ،معايب و محاسن اجرا باشد يهاي مختلف پروژه كه دربرگيرندهاز قسمت عکس 02حداقل گرفته، 

 باشد. و اظهارنظر كارآموز هفتگي و ماهانه يتكميل شده
  كارآموزي خواهد داشت. يبه پروژه ندارد اثر منفی در نمره ارتباطیمطالب اضافی كه 

تحويل استاد  لق و شيرازه(ط)گالينگور و يا  يي كارآموزهمراه گزارش صحافي شدهبه لوح فشرده ينسخه يك -8

 .تحويل گردد ي لوح فشرده بايستي به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاهيك نسخهو  كارآموزي شود

)هر دانشجو موظف  .كارآموزيو تكميل توسط استاد  (6 )فرم شماره از آموزشكارآموزي  يدريافت فرم اعالم نمره -9

 است در روز دفاع پروژهي كارآموزي، فرم مذكور را همراه داشته و پس از درج نمره توسط استاد، فرم را به اداره

 د(.آموزش تسليم نماي

 باشد. ماه ميآخر شهريورتابستان  در ترم ي آموزشبه اداره كارآموزي ينمرهارسال توجه: آخرين مهلت 

بووه هوور علووت جيوور موووجهي ثابووت شووود دانشووجو در طووي دوره در محوول كوواراموزي حضووور نداشووته اسووتاد   در صووورتي كووه

موظفنود  د انو ي كوه در تورم تابسوتان ايون واحود را اخوذ نمووده       دانشوجويان كاراموزي نموره درس را صوفر منظوور موي نمايود.      

 براسوواس بووا اسوواتيد كووارآموزي ،عنسووبت بووه تعيووين وقووت دفووا ي حضوووريبووا مراجعووهشووهريور  25تووا  02ي زموواني بووازهر د

 .)توواريخ دقيووق دفوواع توسووط دانشووجو از اسوواتيد كووارآموزي اسووتعالم گووردد(    هماهنوون نماينوود روزهوواي حضووور ايشووان 

در  جهوت دانشوجويان   ايجواد مشوكالت فوراوان    باعو   الزم به ذكور اسوت موكوول نموودن تواريخ دفواع بوه روزهواي پايواني         

 . داشتخواهد  دنبالو امور آموزشي را به ثبت نمره
 ه.تربت حيدري دانشگاهگياهان دارويی و تکنولوژي توليدات گياهی  گروه



 

 گياهان دارويی و توليدات گياهیگزارش كارآموزي دانشجويان  ساختار تهيه

 

و وسوط  ي صوفحات در پوايين   . صفحات فاقد كوادر باشود و شوماره   شود انتخاب( مترميلي 297*210) A4 كاجذ ياندازه .1

 رج گردد.د صفحه

 چوپ از سومت   cm2 و راسوت  سومت  از cm3 يحاشويه  و صوفحه  پايين و باال از حاشيه cm2 داراي بايد صفحات يكليه .2

 .باشد

 5/1( Spaceline) طي خطوو و فاصوله  pt. 14 (Sizeُ ) يهانوداز  و B Zar (Font) مقل با ستوني تك صورتبهمتن تحقيق  .3

  انتخاب گردد.

 نوشته شود. (Bold) پررنن ،pt 16. ياندازه و B Zar قلم با هابخش ههم عنوان .4

و  B Zar  قلوم  بوا بخوش زيورين آن    در چينوسط صورتبه كه باشد( توضيح) عنوان و شماره داراي بايد تصاوير يكليه  .5

 .شود گذاريشماره 1 از ترتيببه و تايپ pt 12. يهانداز

 شود. تايپ pt12 . ياندازه و Times New Roman قلم بااصطالحات و جمالت التين  .6

 رعايت آيين نگارش در گزارش نويسي در نظر گرفته شود. .7

 .است الزامي هاي اجرايي دانشجوهر بخش براساس يافته از پس گيرينتيجه و بنديجمع بخش وجود .8

 

 گزارش كارآموزي ترتيب صفحات

  (.تاس)فرم ضميمه در انتها آمده  همطابق فرم ضميم)روي جلد(  ري كاوصفحه .1

 بسم اهلل الرحمن الرحيمي اول: صفحه .2

 فصل به شرح ذيل: 2شامل  ،مطالب فهرست .3

هاي اجرايي و )مشخصات پروژه، آدرس محل كارآموزي، مشخصات اكيپ ياطالعات مكان كارآموز فصل اول:

 ( :اختياراتپرسنل محل كارآموزي، حدود وظايف و 

ريزي، كارهاي انجام شده و ي از سازمان مديريت و برنامههاي كارشركت، رشته بخش خصوصي: نام شركت، رتبه

 آالت و ...، تعداد پرسنل فني و ماشيندر دست اجرا

 بخش دولتي: نام سازمان، نمودار چارت سازماني، ...

 :تها، نتايج و پيشنهاداارزيابي آموختهفصل دوم: 

ي قرداد، مدت قرداد، هو آزمايشگاه، مبلغ اولي)نام پروژه، نام كارفرما، پيمانكار و مشاور  لمشخصات پروژه شام .1

تاريخ شروع كار، ضريب پيشنهادي پيمانكار و ضرايب قرارداد، فهرست بهاي مورد استفاده، درصد پيشرفت 

 (.گرددمطالب مذكور در يك جدول خالصه  كليه( )فيزيكي پروژه، محل تامين اعتبار و ...



 .اهو شرح آن هاگيري و درج عكسهمراه پيشنهادات و نتيجهي كارآموزي به هاي دورهارزيابي آموخته .2

 :ههاي گزارش هفتگي و ماهيانفرم .4

  شدت پرهيز گردد.اصول ادبی رعايت گردد و از زبان محاوره به ،توجه: در نگارش مطالب

 

 اي از مهمترين اهداف كارآموزي به شرح زير است:پاره
 
 

ها فرصت داده شود كه كه به آنطورياجرائي و مسائل كارگاهي از نزديك به. آشنايي دانشجويان با كارهاي عملي و 1

هاي خود را با عمل تطبيق داده تا كمبودها و نواقص احتمالي خود را عمال درک كرده و در رفع آن كمبودها به آموخته

 كمك استادان خود بكوشند.

 

ا با مسائل كارگاهي، كارگري، اجتماعي و روبرو شدن با همنظور برخورد آن. ايجاد فرصت مناسب براي دانشجويان به2

 هاي عيني.واقعيت

 

ي همكاري صاحبان طور كلي نحوهها و بهي بين آنهاي عملي و رابطه. واقف شدن دانشجويان به اهميت مهارت3

 هاي مختلف و نقش هر كدام در پيشبرد كارها.ها و تخصصمهارت

 

 .ياداره كردن كارگاه و لزوم تسلط كافي به كارهاي عملي و اجرايآگاهي يافتن دانشجويان به نقش  .5

  ه.آشنايي دانشجويان با قوانين كار و ايمني و مديريت پروژ .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالي

 
 تاريخ:       (                                                                                                      1) فرم شماره

 شماره:                                                                                                                              

 پيوست:                                                                                                                                  

 

                                                                           

 دانشگاه تربت حيدريهبه: 

 موضوع: كارآموزي

 

 

 

                       رشته                       دانشجوي مقطع                      گردد آقا/خانم       بدينوسيله موافقت مي

                                                در                                 سال       سال تحصيلي                    خود را درنيم واحد كارورزي/ كارآموزي

 به آدرس ذيل بگذرانند.

 خواهشمند است نسبت به معرفي ايشان به محل كارآموزي اقدامات الزم مبذول فرماييد.

 

 

 

 

 با تشكر                                                                                      

 ستاد كارآموزي:ا                                                                                

 

 

 آدرس:

 

 

 



 

 

 بسمه تعالي
 تاريخ:                                      (                                                                       2فرم شماره)

 شماره:                                                                                                                               

 پيوست:                                                                                                                                                                                                             

 دانشگاه تربت حيدريهبه:  

 از:

 

 موضوع: كارآموزي

            ........................ مورخ ............................ بدينوسيله با كارآموزي شماره يعطف به نامه

...... آن دانشكده در ..........................گرايش ................. رشته آقاي/خانم ...................... دانشجوي

 گردد.نيمسال .............. سال تحصيلي .......... موافقت مي

 باشد:مشخصات محل و نوع فعاليتي كه دانشجو مشغول خواهد شد به شرح ذيل مي

 

 كارآموزي الف: مشخصات محل
 خصوصي دولتي  آزمايشگاه  دفتر فني  پيمانكار مشاور   ساختار تشكيالتي: كارفرما -1

   تحقيقاتي   اجرا  نظارت    طراحينوع فعاليت: -2

 فعاليت محل كارآموزي: يزمينه اشرح مختصر در رابطه ب -3*

 

 

 تعداد پرسنل داراي مدرک كارداني به باال:-4

 آدرس و تلفن محل كارآموزي:-5*

 ب: فعاليت دانشجو:
 نوع فعاليتي كه به دانشجو محول خواهد شد:-1*

 رپرست كارآموز:نام س-2*

 سرپرست كارآموز: يمدرک و رشته-3

 ساعت كار:-4*

 صبح از ساعت                الي             ، بعدازظهر از ساعت               الي            

 دار بايستي با دقت و كامل داده شود.هاي ستارهتوجه: پاسخ آيتم

 امضاء:                    تاريخ:                    نام و نام خانوادگي:                   سمت: 



 بسمه تعالي
 (                                                                                                  تاريخ:3فرم شماره)

 شماره گزارش:                                                                                                                   

 خالصه گزارش هفتگي
 الف: مشخصات

 دانشجويي: يشماره نام خانوادگي: نام:

 مقطع: تحصيلي: يرشته نيمسال:

 يا بخش كارآموزي: واحد تلفن محل كارآموزي: 2 1كارآموزي: 

 حل كارآموزي:آدرس م نام سرپرست كارآموزي: نام استاد كارآموزي:

 

 ب: گزارش هفتگي:  

 هاي انجام شده در طول روزفعاليت ايام هفته

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  پنج شنبه

  جمعه

 

 

 امضاء سرپرست كارآموزي:                              امضاء دانشجو:                               



 بسمه تعالي
 تاريخ:         (                                                                                             4اره)فرم شم

 شماره گزارش:                                                                                                                   

 اهانهخالصه گزارش م
 الف: مشخصات

 دانشجويي: يشماره نام خانوادگي: نام:

 مقطع: رشته تحصيلي: نيمسال:

 يا بخش كارآموزي: واحد تلفن محل كارآموزي: 2 1كارآموزي: 

 آدرس محل كارآموزي: نام سرپرست كارآموزي: نام استاد كارآموزي:

 

 باشد: شرح ذيل ميهسال      ب        هاي عمده در ماه    ب: شرح فعاليت 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

 

 امضاء سرپرست كارآموزي:                                          امضاء دانشجو:              



 
 شماره:                                (                                                  5فرم شماره )

 تاريخ:                        ي انجام كارآموزي                                                 گواه

 _________________________________________________________ 
 بسمه تعالي

                                    دانشگاه تربت حيدريهبه: 

 از:

 موضوع: گواهي پايان كارآموزي

 

 

 باسالم

گردد كه وسيله گواهي مي مورخ                بدين                    يشماره ينامهعطف به معرفي

به شماره    مقطع      گرايش                                    يدانشجوي رشته خانم/آقاي                        

-لغايت                   به مدت             روز و جمعا به               دانشجويي                     از تاريخ   

كارآموزي خود را در اين محل گذرانده است. سرپرست كارآموزي وي  يساعت دوره مدت                

به پيوست  اند و فرم گزارش سرپرست كارآموزدر اين محل خانم/آقاي                                     بوده

-ضعيف( ارزشيابي مي-متوسط-خوب-خيلي خوب-ارسال مي گردد. كيفيت كارآموزي دانشجو )عالي

 شود.

 

نامبرده در طي مدت كارآموزي                  روز مرخصي و                   روز جيبت داشته است. فرم 

 .گردداين نامه ارسال مي يهفتگي و ماهانه به ضميمه يگزارش خالصه

 

 علت                            تعطيل بوده است.اين واحد از تاريخ                 لغايت                    به

 باشد.ضمنا استاد كارآموزي ايشان آقاي                           مي

 

 

 

 

 اء مقام مسوول:نام و امض                                                                 



 (                                                                                  شماره:6فرم شماره )

 گواهي سرپرست كارآموز                                                                       تاريخ:

 _________________________________________________________ 
 بسمه تعالي

 تحصيلي: خانوادگي كارآموز:                       رشتهنام و نام

 نام واحد كارآموزي:

 نام سرپرست كارآموز:

 تاريخ تنظيم گزارش:

 نام استاد كارآموزي:

 الف: خالصه موضوعاتي كه كارآموز كسب تجربه كرده:

 

 ب:

 ضريب مردود ضعيف متوسط خوب عالي اظهارنظر سرپرست كارآموز رديف

1 
حضوروجياب، رعايت نظم و ترتيب و انضباط 

 دركارگاه
      

       ميزان عالقه به همكاري با ديگران 2

       عالقه به فراگيري 3

       استعداد فراگيري 4

       پيگيري وظايف و ميزان پشتكار 5

       ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار 6

7 
كيفيت گزارش هاي كارآموز به واحد 

 كارآموزي
      

 
  تعداد روزهاي مرخصي

  تعداد روزهاي جيبت

 ارزيابي كارآموز:

  نمره به حروف

  نمره به عدد

 پيشنهادات سرپرست كارآموز جهت بهبود برنامه كارآموزي:

 :نام و امضاء سرپرست كارآموزي



 

     

      

 

 
 دانشگاه تربت حيدريه

 توليدات گياهیگروه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارش كارآموزي
 

 استاد راهنما:

................................... 

 

 دانشجو:
 دانشجويي شماره              نام و نام خانوادگي   

 

 ................................. رشته

 
 1393تابستان 
 


