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تعریف کارورزی
کارورزی چیست؟

ــده را از واژه کارورزی  ــور گوین ــوان منظ ــختی می ت ــه س ــات ب ــی اوق ــی دارد، گاه ــای فراوان ــه واژه کارورزی کاربرده ــر آنک ــه خاط ــروزه و ب ام
اســتنباط کــرد. در حقیقــت می تــوان هــر تجربــه آموزشــی را کــه بــا شــغل ترکیــب شــود، کارورزی نامیــد و همیــن ترکیــب اســت کــه کارورزی 

ــرای کنــکاش شــغلی  تبدیــل می کنــد. ــه فــرد ب ــزاری منحصــر ب ــه اب را ب
اصــل کلمــه کارورزی بــه واژه کارورز برمی گــردد و بــه فــردی گفتــه می شــود کــه در حیــن تحصیــل در آمــوزش عالــی و یــا بالفاصلــه بعــد از 
پایــان دوران تحصیــل و تنهــا بــا هــدف کســب تجربــه و مهــارت کاری و عملــی در مؤسســه ای مشــغول بــکار می شــود   کارورزی می توانــد بــرای 

افــراد حالــت اجبــاری یــا اختیــاری داشــته باشــد.

یعنــی کارورز گاهــی اوقــات بایــد بــرای گذرانــدن دو یــا ســه واحــد درســی در دانشــگاه بــه دوره کارورزی روی بیــاورد و یــا اینکــه خــودش بــه 
طــور داوطلبانــه در یــک واحــد صنعتــی یــا اداری مشــغول کاربــدون دســتمزد شــود. دوره کارورزی امــکان و فرصتــی بــرای آشــنایی دانشــجویان 
بــا محیــط کار محســوب می شــود کــه نــه تنهــا باعــث افزایــش قابلیت هــای آنــان بــرای اشــتغال در آینــده می شــود بلکــه بــه کارورزان قــدرت 
ــه عالقمندی هــا و گرایش هــای خــود در زمینه هــای مختلــف پــی  ــا بتواننــد بهتــر ب ــه شــده می دهــد ت انتخــاب بیشــتری در انجــام وظایــف ارائ
بــرده و نقــاط ضعــف و قــوت کار خــود را ارزیابــی کننــد. بطــور مثــال حضــور در کتابخانــه بــرای کارورز، برخــورد بــا واقعیت هــا را بــه دنبــال دارد.

ــکل در کالس  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــکیل می دهن ــع را تش ــش مرج ــوب در بخ ــه خ ــک مصاحب ــاس ی ــه اس ــری ک ــول نظ ــوان اص ــع می ت در واق
درس تدریــس کــرد امــا روش هــای ارتباطــی واقعــی را فقــط از طریــق تمریــن و برخــورد بــا مراجعه کننــده می تــوان کســب کــرد و در مرحلــه 
عمــل اســت کــه کارورز قــادر بــه برقــراری ارتبــاط گفتــاری یــا کالمــی و افزایــش مهارت هــای ارتباطــی گفتــاری و غیــر گفتــاری خواهــد شــد. 
آشــنایی بــا منابــع مرجــع بــه خاطــر نیازهــای فــوری و ســرعت عمــل داشــتن در امــر اطالع رســانی همــه از مزایــای حضــور در کتابخانــه محســوب 
می شــوند.کارآمد شدن دانشــجویان در هــر زمینــه ای و همچنیــن مهیــا کــردن آنهــا بــرای اشــتغال  ، چیزی فراتــر از آموخته های نظــری کالس درس را 

هیچ کس پوشیده نیســت . بــر  عمل حاصل می شــود  نتایج مثبتی که ازهمپاشــدن علم با  و  می طلبــد 

ــان،  ــروزه در جه ــد. ام ــب کنن ــه کس ــی تجرب ــط کاری عین ــک محی ــو از ی ــن نح ــه بهتری ــا ب ــد ت ــت می ده ــجویان فرص ــه دانش  کارورزی ب
ــه  ــه ب ــی اســت ک ــه دســت اول و عمل ــک تجرب ــع کارورزی ی ــی رود. در واق ــه شــمار م ــکاش شــغلی ب ــرای انجــام کن ــه ب ــن گزین کارورزی بهتری
ــر  ــه مهمت ــد. از هم ــغلی، انجــام دهن ــه ش ــک زمین ــود و ی ــی خ ــاط احتمال ــاره ارتب ــا را درب ــن نتیجه گیری ه ــد بهتری ــازه می ده دانشــجویان اج
اینکــه کارورزی می توانــد بــه دانشــجویان مهــارت هــای شــغلی مهمــی را هماننــد برقــراری ارتبــاط، تعهــد کاری، وقــت شناســی، حــل مســاله، 
کارگروهــی، خودمدیریتــی، برنامه ریــزی و ســازماندهی و آشــنایی بــا فــن آوری بیامــوزد کــه امــروزه بــرای شــاغل شــدن بســیار واجــب و ضــروری 

هســتند.

 امــا متأســفانه کارورزی در سیســتم آمــوزش عالــی کشــور مــا چنــدان از ســوی دانشــجویان جــدی گرفتــه نمی شــود. بــه نظــر می رســد دلیــل 
ایــن امــر عــدم آشــنایی دانشــجویان بــا ضــرورت آمادگــی شــغلی در دوران دانشــجویی و عــدم اطــالع از نقــش حیاتــی کارورزی در آمادگــی شــغلی 
ــا صنعــت دانشــگاه ها کــه مســوول تســهیل امــر کارورزی هســتند، هنــوز  ــر ارتبــاط ب ــه نظــر می رســد در حــال حاضــر دفات باشــد. همچنیــن ب

درک صحیــح و کاملــی از مفهــوم کارورزی ندارنــد. 

ــا مجموعــه کارمنــدی و  ــر نحــوه برخــورد ب ــن اصــول و مقــررات محیــط کار نظی ــا ابتدایی تری ــر کارورزان م ــه همیــن دلیــل اســت کــه اکث ب
کارگــری را نمی داننــد و در نتیجــه قــادر بــه اســتفاده بهینــه از ایــن دوره حیاتــی نمی باشــند. بطــور کلــی احســاس نیــاز عامــل مهمــی بــرای بــه 
حرکــت درآمــدن و بــه حرکــت درآوردن اســت. اگــر دانشــگاه از طریــق دفاتــر ارتبــاط بــا صنعــت ایــن احســاس نیــاز را در دانشــجو بوجــود بیــاورد 
کــه بــرای ورود بــه بــازار کار بایــد آنچــه را کــه در اینجــا بصــورت تئــوری می آموزد، اجــرا کنــد، آنوقــت دانشــجو قــدر هــر ثانیــه دوره کارورزی 

خــود را خواهــد دانســت، زیــرا او نیــاز را حــس کــرده اســت.

چنیــن دانشــجویی وقــت و انــرژی زیــادی صــرف می کنــد و مصمــم اســت تــا گــوی ســبقت را از دیگــران بربایــد تــا شــغل شایســته ای پیــدا 
کنــد و در آن موفــق شــود. درحقیقــت دانشــجویانی کــه از یــک ســو بنیــه علمــی خــود را تقویــت می کننــد و از ســوی دیگــر خــود را از نظــر 
عملــی و کاربــردی آمــاده می کننــد، براحتــی وارد بــازار کار می شــوند و حتــی حاضــر بــه کار کــردن بــا حقوق هــا و دســتمزدهای پاییــن نیســتند. 
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عواملی همچون مدیریــت ،  مؤثــر  که برای انجام یک کارورزی صحیــح و  می رســد  به نظــر  بررسی های انجام شده توســط محققان،  بــا 
اســت  الزم  ضمــن  در  دخیل هســتند.  کارورز  حمایت های جانبــی از  دورهِ کارورزی و  نوع کارارائه شــده به کارورز،میزان اعتبار  برنامه ریزی صحیــح ، 
دانشــگاه ها از طریــق برگــزاری کالســها و جلســاتی دانشــجویان را بــا اهمیــت و ضــرورت اســتفاده بهینــه از دوره کارورزی آشــنا ســازند. بــه طــور 
ــزار  ــد اب ــای مشــابه می توانن ــه کارورزی و تجربه ه ــد. تجرب ــده تســری یاب ــی دانشــجویان در آین ــه شــغل نهای ــی رود کارورزی ب ــد م ــده آل، امی ای
ارزشــمندی بــرای کنــکاش شــغلی باشــند بــه شــرط آنکــه دانشــجویان بــا تعهــد و صداقــت بــه آنهــا بپردازنــد. اگــر کارورزی، فراینــد تفکــر بــر 

روی عملکــرد و خودســنجی را بــه دانشــجویان بیامــوزد، بســیار مفیــد واقــع شــده اســت.

رســالت مراکــز آمــوزش عالــی در تولیــد علــم و گســترش دانــش بــر اســاس ارزشــها و فرهنــگ جامعــه ، خــود مبتنــی بــر ارزشــها  و فرهنــگ 
بومــی جامعــه ، خــود مبتنــی بــر گام هــای ابتدایــی در آشــنا ســازی کــودکان و نوجوانــان در مقاطــع پائینتــر تحصیلــی بــا روش هــای گروهــی 

،اکتشــاف ، حــل مســاله و رشــد تفکــر انتقــادی و در ادامــه پیگیــری تخصصــی آنهــا در مقاطــع مختلــف آمــوزش عالــی اســت.

 در ایــن راســتا مدیــران مراکــز آموزشــی کــه بــا انســان  و تربیــت او ســر و کار دارنــد بایــد بــه اهمیــت نقــش و وظیفــه خــود آگاه باشند.توســعه 
و اثــر بخشــی ســازمان هــای آموزشــی )بویــژه مدرســه( از طریــق خلــق و تعلیــم معــارف و در ســایه ی تجربــه امــکان پذیــر اســت .اگــر عمــل 
بــدون اندیشــه موجــد فســاد و دوری از اهــداف مــی شــود، علــم بــدون عمــل نیــز موجــب انباشــته شــدن نظریــات نامربــوط در مغــز شــده و آنگونــه 
مــی شــود کــه کارآیــی مدیــران و اثــر بخشــی ســازمانی مدیــران مدارســی کــه در رشــته ی مدیریــت و برنامــه ریــزی آموزشــی تحصیــل کــرده 
انــد تفــاوت معنــاداری بــا مدیرانــی کــه در ســایر رشــته هــا درس خوانــده انــد و بــر مبنــی تجربــه و منــش مدیریتــی بــه ایــن پســت رســیده 
انــد و ایــن احتمــاال بهانــه و حتــی دلیلــی موجــه بــرای تردیــد مســئوالن آمــوزش و پــرورش در کارآیــی دروس و فــارغ التحصیــالن رشــته هــای 

دانشــگاهی بویــژه علــوم تربیتــی باشــد.

در پــی جویــی علــت ایــن امــر آنچــه بیــش از همــه جلــب نظــر مــی کنــد فقــدان تجربــه ی کاری فــارغ التحصیــالن در مــدارس اســت آن ســان 
کــه حتــی بعضــی از اســاتید ایــن رشــته نیــز محصــول فرآینــد تدریــس و تحصیــل در ایــن رشــته را تربیــت متخصصــان پژوهشــگر در عرصــه ی 
مدیریــت و نــه پــرورش مدیــر آموزشــی مــی داننــد. ارائــه دو یــا حداکثــر چهــار واحــد کار عملــی مدیریــت نیــز اگــر چــه تاثیــر گــذار خواهــد بــود 
امــا بــرای حــل ایــن مســاله کافــی نخواهــد بــود. در راســتای پاســخ بــه ایــن مســئله چنــد پیشــنهاد مطــرح مــی شــود: اول اینکــه دانشــجویان 
متقاضــی ورود بــه رشــته ی مدیریــت آموزشــی در بــدو ورود مــورد مصاحبــه ی تخصصــی و بررســی شــخصیت قــرار گیرنــد تــا از وجــود کاراکترهــا 

ی مدیریتــی در آنهــا اطمینــان حاصــل شــود، چــه اینکــه مدیریــت غیــر از علــم بــودن هنــر نیــز هســت. 

 دوم: دانشــجویان ایــن رشــته از همــان تــرم هــای آغازیــن )هماننــد دوره هــای انترنــی دانشــجویان پزشــکی ( دوره هــای عملــی را در مــدارس 
و ســایر مراکــز آموزشــی گذرانــده و بازدیــد هــای جمعــی از مــدارس )بویــژه آنهایــی کــه بــه لحــاظ مدیریتــی ، موفــق شــناخته مــی شــوند( داشــته 
باشند.ســوم : از مدیــران مــدارس خواســته شــود تــا کار ورز را نــه بعنــوان مزاحــم و یــا کارگــر رایــگان محکــوم بــه بیــگاری در مدرســه – آنگونــه 
کــه برخــی دانشــجویان تعریــف مــی کننــد- بلکــه بــه عنــوان مدیــر فــردای فراینــد تعلیــم و تربیــت بنگرنــد.در مدیریــت مدرســه بعنــوان یــک 
ــه هــای  ــز نظری ــار و روش هــای تحقیــق و نی ــار ســازمانی، آم ــه روانشناســی ، فرهنــگ و رفت ــوم مختلفــی از جمل ــاز از عل ســازمان اجتماعــی ب

مدیریــت ، روابــط انســانی و نظــارت و راهنمایــی تعلیماتــی و ... بصــورت گســترده ای اســتفاده مــی شــود .

 امــوری چــون کار گروهــی و تیمــی ،ایجــاد انگیــزه و روابــط اجتماعــی مــورد توجــه اســت و روانشناســی ســازمانی نیــز فرآیندهایــی ماننــد 
مدیریــت کالس ،ایجــاد انگیــزه در معلمــان ،توجــه بــه نیازهــا و خواســته هــای  افــراد و    مشــارکت دهــی آنهــا در تصمیــم گیــری را بــا هــدف 
ایجــاد تعهــد بیشــتر بــه پیگیــری تصمیمــات ســازمانی دنبــال مــی کنــد. تمــام ایــن دانشــهاباید بــا تجربــه جمــع شــوند تــا بتواننــد موجــب اثــر 
بخشــی مدرســه شــوند. اثــر بخشــی)به معنــای حرکــت صحیــح در راســتای اهــداف ســازمانی ( خــود بــه کارآیــی افــراد ســازمان بســتگی تــام 
داشــته و مدیــر در  ایــن میــان بدلیــل اثــر گــذاری بــر کل ســازمان مــورد عنایــت ویــژه ای اســت.  کارورزي و کارآمــوزي مي توانــد ابــزار بســیار 
ــگ دانشــگاه هاي  ــج در فرهن ــه تدری ــي ب ــل مختلف ــه دالئ ــا ب ــا بن ــالن باشــد ام ــي شــغلي دانشــجویان و فارغ التحصی مهمــي در راســتاي آمادگ

ایــران رو بــه اضمحــالل اســت. 

دوره کارورزي امــکان و فرصتــي بــراي آشــنایي دانشــجویان بــا محیــط کار محســوب مي شــود کــه نــه تنهــا باعــث افزایــش قابلیتهــاي آنــان 
ــه  ــر ب ــد بهت ــا بتوانن ــد ت ــه شــده مي ده ــف ارائ ــدرت انتخــاب بیشــتري در انجــام وظای ــه کارورزان ق ــده مي شــود بلکــه ب ــراي اشــتغال در آین ب

ــد. ــي کنن ــود را ارزیاب ــوت کار خ ــف و ق ــاط ضع ــرده و نق ــي ب ــف پ ــاي مختل ــود در زمینه ه ــاي خ ــا و گرایش ه عالقمندي ه
در اینجا به معرفي برخي مباحث این دوره مي پردازیم:
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کارآموز یا کارورز کیست؟
کارورز یــا کارآمــوز داوطلبــي اســت کــه بــر حســب توانمندیهــاي خــود و بــا برخــورداري از دانــش مقدماتــي بــراي کســب علــم )یــا یــک مهارت( 
بــه واحــد کارورزي مراجعــه مي نمایــد. ایــن فــرد داوطلبــي اســت کــه بطــور پایــه اي اقــدام بــه کســب مهارتــي مي نمایــد. همچنیــن کارورز یــا 
کارآمــوز داوطلبــي اســت کــه بــا داشــتن دانــش تئوریــک در رابطــه بــا یــک شــغل یــا مهــارت اقــدام بــه کســب معلومــات بــه صــورت عملــي یــا 

ــد. ــردي مي کن کارب
دانشجوي مشغول به تحصیل که به دنبال محلي براي گذراندن دوره کارآموزي خود مي گردد.

دانشــجویي کــه تمایــل دارد در دوران تعطیــالت تابســتان در یــک محیــط کــه مرتبــط بــا زمینــه درســي خــود اســت ضمــن کار بــه کســب 
تجربــه بپــردازد.

فارغ التحصیل جویاي کار که به علت نداشتن آشنایي با محیط کاري رشته خود قادر به پیدا کردن کار مناسب خود نیست
فارغ التحصیل جویاي کاري که نداشتن سابقه کاري مانع از آن مي شود که بتواند در محل دلخواه خود مشغول به کار گردد.

محل کارورزي و کارآموزي کجاست؟
 محــل کارورزي و کارآمــوزي محلــي اســت کــه بــا توجــه بــه تعریــف قانــون کار و مبحــث حمایت هــاي شــغلي از تمامــي شــرایط الزم برخــوردار 
ــه  ــوده و ب ــه روز برخــوردار ب ــش فنــي و ب ــت آن از دان ــي اســت کــه مدیری ــب، محل ــا داوطل ــراي کارورز ی باشــد. محــل کارورزي و کارآمــوزي ب
مهــارت یــا مهارتهــاي الزم مســلط باشــد. در ایــن مــکان امکانــات آموزشــي )تئوریــک( و عملــي از حــد نصــاب آموزشــي باالتــر اســت تــا مانعــي 

بــراي یادگیــري ایجــاد نگــردد.

مکانــی اســت ثبــت شــده و رســمی کــه دانشــجو در آن اقــدام بــه کار بــه مــدت 240 ســاعت مینمایــد. ایــن محــل بایــد ارتبــاط شــغلی بــا 
رشــته تحصیلــی دانشــجو داشــته باشــد.

مدرس کارآموزی
مدرسی است که به راهنمایی کارآموز در محیط کارآموزی می پردازد.

مربی کار آموزی
مربی که در محیط کارآموزی، دانشجو زیر نظر ایشان به کار و فراگرفتن کار در محیط کار آموزی میپردازد.

کارآموز
ــط کار مناســب و  ــا انتخــاب محی ــوده و ب ــط کار نم ــوزی در محی ــه اخــذ درس کار آم ــدام ب ــاری اق ــه در نیمســال ج دانشــجویی میباشــد ک
متناســب بــا رشــته تحصیلــی خــود بــه مــدت 240  ســاعت در آن محــل اقــدام بــه ارتبــاط و کار در محیــط مینمایــد و گــزارش کار خــود را بــه 

مــدرس رشــته و مرکــز اعــالم مینمایــد.
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شرح بخش اول؛ گزارش کارورزی
این بخش شامل تکمیل فرم های کارورزی میباشد و شامل موارد زیر است؛

1- معرفی نامه:
معرفــی نامــه، نامــه ای اســت کــه از ســوی مرکــز آمــوزش علمــی کاربــردی فرهنــگ و هنــر واحــد11 تهــران بــه محــل کار آمــوزی دانشــجو 
صــادر میشــود و دانشــجو پــس از اخــذ معرفــی نامــه، مجــاز بــه حضــور در محــل کارآمــوزی و انجــام کارآمــوزی بــه مــدت 240 ســاعت میباشــد.

ــدای شــروع  ــار در ابت ــا در دســت داشــتن کارت دانشــجویی دارای برچســب اعتب ــد، ب ــه منظــور تائی ــل، و ب ــرم توســط دانشــجو تکمی ــن ف ای
ــل داده و  توســط مرکــز مهــم و امضــا خواهــد شــد. ــت آمــوزش مرکــز تحوی ــر معاون ــه دفت کارورزی ب

توجــه: محــل کارورزی بایــد یــک شــرکت/ ســازمان/ اداره/ موسســه و یــا ... مرتبــط بــا رشــته دانشــجو و دارای مجــوز رســمی فعالیــت از ادارات، 
ســازمان هــای مجــاز و دارای مهــر معتبــر باشــد.

اول 1401-1400

اول 1401-1400
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2- تکمیل فرم گزارش هفتگی:
 تکمیــل گــزارش هفتگــی بصــورت روزانــه و مشــروح کارهــای انجــام شــده )گــزارش کار بایــد مرتبــط، واضــح و بــا مشــورت مربــی بــا خــط 

خوانــا و بــا ذکــر تاریــخ باشــد. از تکــرار متــن، ایــزن و ... خــودداری نماییــد.(
کارآمــوز )دانشــجو( بایــد بــه تعــداد هفتــه هایــی کــه در محیــط کارآمــوزی )جمــع 240 ســاعت( از برگــه گــزارش هفتگــی کپــی تهیــه نمــوده 

و تکمیــل نمایــد.

پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد.
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3- گزارش ماهانه:
گــزارش ماهانــه بایــد شــرح مختصــری از شــروع مــاه تــا پایــان مــاه از کارهــای دانشــجو باشــد. بــرای هــر مــاه ماننــد فروردیــن)از زمــان شــروع 

کارورزی تــا پایــان مــاه فروردیــن( اردیبهشــت )از ابتــدا تــا انتهــای مــاه( و ... باشــد. 
این فرم باید خالصه ای از فعالیت ها، آموخته های دانشجویان، از شروع تا پایان آن ماه بصورت مختصر باشد.

این فرم نیز باید به تعداد ماه های کارآموزی دانشجویان باشد. این فرم ها نیز نباید بصورت تکراری تکمیل گردد.

پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد.
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4-  برگه ارزیابی مربی؛
ایــن برگــه توســط مربــی محیــط کارآمــوزی )شــخصي کــه مســئول آمــوزش در محیــط کارآمــوزي دانشــجو در محیــط کارآمــوزي میباشــد( 

تکمیــل و دانشــجو مــورد ارزیابــی قــرار میگیــرد. 
  در انتهای این برگه باید مهر محیط کارورزی را داشته باشد.

پایان این صفحات باید مهر و امضا محیط کارورزی، امضا مربی، امضا دانشجو را داشته باشد.
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5- برگه ارزیابي مدرس:
این دو برگ، صرفا بخش باالیی آن توسط دانشجو تکمیل و ارزیابی توسط مدرس صورت میگیرد. 

تحت هیچ عنوان، دانشجو و یا مربي نباید نسبت به نمره دادن به دانشجو اقدام نماید.
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6- برگه ارزیابي مدرس:
این دو برگ، صرفا بخش باالیی آن توسط دانشجو تکمیل و ارزیابی توسط مدرس صورت میگیرد. 

تحت هیچ عنوان، دانشجو و یا مربي نباید نسبت به نمره دادن به دانشجو اقدام نماید.

روش ارزیابی و نمره دهی مدرس شامل:
الف؛ انجام صحیح کارورزی و امور محوله

ب؛ تکمیل صحیح اوراق بخش اول شامل فرم معرفی، فرم ساعات، فرم گزارش هفتگی، گزارش ماهانه خواهد بود.
ج؛ ارزیابی مربی در نمره استاد موثر است

د؛ تکمیل گزارش شرح سازمان )بخش دوم که در زیر توضیح داده میشود(
ه ؛ تکمیل گزارش بخش سوم شامل اموخته های دانشجو در محیط کارورزی در مدت 240 ساعت

و؛ پاسخ صحیح به سواالت استاد در زمان ارزیابی
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7- شرح بخش دوم؛ گزارش کارورزی
هر دانشجو باید عالوه بر تکمیل فرم های فوق اقدام به نگارش یک گزارش از فرآیند کارورزی خود شامل:

1- شرح مختصری از محیط کارورزی
2- چارت سازمانی محیط کارورزی

3- آموخته های دانشجو در محیط کارآموزی
3- مشاغل مربوط به رشته تحصیلی دانشجو خواهد بود.

در ایــن بخــش دانشــجو بــا ادبیــات خــود درخصــوص آموختــه هــای خــود نوشــته و بــا قــراردادن تصاویــر مرتبــط تکمیــل 
مینمایــد.

ایــن بخــش شــامل 10 نمــره از نمــره کار آمــوزی دانشــجویان میباشــد. لــذا گــزارش کار آمــوزی را بــه دقــت بــا تحقیــق از 
اینترنــت، مشــورت از مربــی کارآمــوزی و مــدرس درس تکمیــل و بــه همــراه کارآمــوزی تحویــل مــدرس خــود نمائیــد.

8- نحوه ارائه کارآموزی به مدرس؛
 الف: فرم های کارآموزی:   تمامی فرم های کارآموزی را بصورت تایپ شده و یا با خطی خوش برروی کاغذ 4A تکمیل نمائید.

ب: گزارش کارآموزي    : گزارش کارآموزی خود را بصورت تایپ شده و یا با خطی خوش برروی کاغذ 4A تکمیل نمائید.

  توجه 1؛ تمامی کارورزی ها باید بصورت طلق و شیرازه با رنگ های زیر تحویل گردد.
الف؛ گروه دوخت ، نقاشی، گریم                       :  طلق و شیرازه دودی

ب؛ گروه بازیگری، کارگردانی                           : طلق و شیرازه بی رنگ
ج؛ گروه روابط عمومی ، امور فرهنگی، امور دفتری : طلق و شیرازه زرد

د؛ گروه زبان و سایر رشته ها                           :  طلق و شیرازه قرمز

9- زمان بندي کارورزي
گردد.

ــه کارشــناس رشــته خــود پــس از تکمیــل فــرم معرفــي نامــه کارورزي و تاییــد محــل  ــا مراجعــه ب  دانشــجویان ب
ــه توضیــح اســت  ــه تائیــد فــرم معرفــي نامــه خــود مینماینــد.)الزم ب ــدام ب ــه مرکــز اق ــا مراجعــه ب کار آمــوزي ب

ــند( ــار  باش ــب اعتب ــجویي داراي برچس ــا کارت دانش ــد ب ــجویان بای دانش

* مهلت تحویل گزارش کامل کارورزی به مرکز از طریق سایت مرکز اطالع رسانی میگردد.
ــراي دانشــجو غیبــت درج  * توجــه3؛ هنــگام تحویــل حتمــا صورتجلســه درس امضــا گــردد. در غیــر اینصــورت ب

میگــردد.
ــك و  ــا ماس ــط کار ب ــوده و در محی ــتي را نم ــاي بهداش ــکل ه ــل پروت ــت کام ــط کار رعای ــد در محی ــجویان بای دانش

ــد. ــوزي نماین ــه کارآم ــدام ب دســتکش اق

مرکز آموزش علمي کاربردي فرهنگ و هنر واحد11 تهران


