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  بسمه تعالي

 

  

  دانشگاه علم و فرهنگ

  گروه مهندسي ايمني  دانشكده فني و مهندسي

  دستورالعمل اجرايي كارآموزي

  

  شرح  عنوان شماره

  مقدمه  ١

 به واحدكارآموزيجهت اخذ  سازي شفاف و رويه وحدت ايجاد منظور به كارآموزي اجرايي دستورالعمل
 ويان ازهدف ازكارآموزي، آشنايي دانشج .است شده تدوين كارشناسي دوره عملي هايدرس از يكي عنوان

اي خود را با مسائل اجرايي مي باشد بطوريكه به آنها فرصت داده شود آموخته ه و عملينزديك با كارهاي 
 افزايشاعث همچنين اين دوره ب رفع آنها بكوشند. در را درك ونواقص احتمالي  كمبودها و عمل تطبيق و

 دانشجويان فني و علمي استعدادهاي شدن دانشجويان و شكوفا كاربردي ديد تعميق و تخصصي مهارت
  شود.صنعتي مي هايمحيط در نوآور و خالق

هت جكارگيري تدابير ويژه مهندسي در به منظوربه  متخصصافراد تربيت هدف رشته مهندسي ايمني 
از كشور  براي صنايع زيربنايي هاي مختلف ريسكهاي گوناگون كاري در مواجهه با گونهسازي نظامايمن
 سازياهرعادن، فرودگاه ها، بنادر، صنايع ساختماني و ، مصنعت نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي جمله

كه آيد يمبه حساب  ي يكي از مهم ترين صنايع كشورو پتروشيم از، گصنعت نفتاز سويي ديگر، باشد. مي
ه به روند رو به با توج، و ميت فوق العاده اي برخوردار استرعايت استانداردها و مسايل ايمني در آن از اه

هاي آلودگي هاي مختلف و خطرات ناشي ازماشين آالت و دستگاه حفظ ايمني فرآيند،رشد اين صنعت، لزوم 
ده و شو پتروشيمي، نياز به توجه ويژه و علمي به اين بخش احساس  ، گاززيستي در صنعت نفت محيط

انشگاه علم دگذراندن دوره كارآموزي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت گروه مهندسي ايمني لذا 
  و فرهنگ قرار دارد.

  تعاريف  ٢

  :شودمي برده كاربه زير هايتعريف دستورالعمل اين در
  .باشدمي كارآموزي انجام متقاضي آموزشيطبق ضوابط  كه است دانشجويي كارآموز:

 وديور يك دانشجويان راهنمايي دانشكده طرف از كه علمي دانشگاه هيات عضو  دوره: راهنماي استاد

  .دارد برعهده كلي به طور را
موزي خود را كه كارآموز دوره كارآ مدعو استاد و يا عضو هيات علمي دانشگاه استاد راهنماي كارآموزي:
  گذراند.تحت هدايت و نظارت او مي

يم بر كارشناس صنعتي در محل كارآموزي بوده كه مسئول آموزش مهارت و ناظر مستق ناظر كارآموزي:
  باشد.ميعملكرد كارآموز 
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، هاي صنعتيمراكز صنعتي دولتي، غيردولتي، عمومي و خصوصي كشور كه در زمينهمحل كارآموزي: 
ن دوره گذراندنمايند. همانطور كه ذكر شد، فني و پژوهشي فعاليت مي ،آموزشي ،مشاوره اي طراحي و

انشگاه دهاي فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي در اولويت گروه مهندسي ايمني كارآموزي در شركت
  علم و فرهنگ قرار دارد.

- ه ميكنمايد از سپري كردن دوره كارآموزي ارائه ميگزارشي است كه كارآموز پس  گزارش كارآموزي:

  رد.بايست مورد تائيد ناظر كارآموزي در صنعت و استاد راهنماي كارآموزي در دانشگاه قرار گي
ه هاي مربوط به دانشگاه درخصوص دوردانشجو بايستي تمامي فرم گواهي تائيد دوره كارآموزي:

ه گروه و شوراي انجام دوره كارآموزي از سوي محل كارآموزي را بكارآموزي را تكميل نموده و گواهي تائيد 
  ارائه نمايد.تخصصي مهندسي ايمني 

٣  
شرايط و زمان 

اخذ واحد 
  كارآموزي

  يد.را بايستي اخذ نما واحد ٢كارآموزي معادل  يك دورهبر اساس قوانين دانشگاه، دانشجو  -
 باشد.مي ساعت ٣٠٠مدت زمان دوره كارآموزي برابر با  -
 باشد.مي واحد درسي ٩٠گذراندن  و ٦بعد از ترم شرايط اخذ واحد كارآموزي  -
 آموزي بايستي در تابستان اخذ شود.دوره كار -
 آموزيكار دوره تابستان تعطيالت از خارج و تحصيلي نيمسال طول در تواندمي صورتي در دانشجو -

فته كالس هو روز در باشد و يا حداكثر د واحد  ٨ حداكثر اشدرسي واحدهاي تعداد كه اخذ نمايد را
 بگذراند. را طول ترمدر  كارآموزي ساعت ٣٠٠بتواند با سه روز در هفته كارآموزي، داشته باشد و 

  ردد.چنانچه دانشجو نمره مد نظر كارآموزي را اخذ ننمايد، واحد كارآموزي بايستي تمديد گ -

٤  
انتخاب محل 

  كارآموزي

 هايوشر از يكي به را خود كارآموزي محل دوره، راهنماي استاد مشورت باد نتوانمي دانشجويان -
 :دننماي انتخاب زير

 سامانه ملي كارآموزي به آدرس در  ساله هر كه كارآموزي سهميه از استفاده
http://karamouzi.irost.org ايدنممي پيگيري و نموده نام ثبت مراجعه با كه ميشود، اعالم. 

 يا استاد راهنماي و  دانشجو خود توسط تحصيلي رشته با متناسب كارآموزي محل انتخاب
 .گروه و شوراي تخصصي مهندسي ايمنيتاييد محل كارآموزي توسط كارآموزي وي و 

 فتن مله شركت مليجولتي معتبر از هاي دشركت به يرمراجعه حضوند با توانان ميي(دانشجو
- دهورش فرآو پخشركت ملي پااليش ، ع پتروشيميشركت ملي صناي، ايران گاز، شركت ملي ايران

اي هدرخصوص سهميه ) و ....هرانپااليشگاه تن (ركت پااليش نفت تهراشان، هاي نفتي اير
موده ناطالعات كسب شود درنظر گرفته ميبراي دانشجويان اله كه هرس هااين شركتكارآموزي 

  )قدام نمايند.فت سهميه كارآموزي اط الزم براي درياورت وجود شرايدرصو 

  گزارش كارآموزي  ٥

  :باشد زير اجزاي شامل و شده تايپ صورتبه بايستي كارآموزي گزارش

 ،كارآموزي راهنماي استاد معرفيكارآموزي،  اهداف كارآموزي، موضوع معرفي شامل فصل اول: -
 .گزارش بعدي فصلهاي معرفي كارآموزي، محل معرفي ناظر كارآموزي،

 رايب موضوع اين انتخاب دليل و كارآموزي موضوع با مرتبط نظري اصول و مبانيشامل  فصل دوم: -
  دانشجو در محل كارآموزي.و توضيح فعاليت خواسته شده از كارآموز، و همچنين مشاهدات 

ين همچن .است داشته دوره اين گذراندن از دانشجو كه كلي گيريهجنتيبندي و جمع فصل سوم: -
هاي اين فصل بايستي در انت نمايد ارائه ميتواند دانشجو كه ابتكاري و جديد هايايدهپيشنهادات و 

 ارائه شود.
  شد.ادامه موضوع كارآموزي دانشجو با تواندالزم به ذكر است كه پروژه پاياني دانشجو مي -

 


