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1-K- کارآموزی               

1-1-K- شروع کارآموزی 

1-111K- کارآموزی: انتخاب واحد درس . 
1-112K- 1-2و  1-1: تکمیل فرم شماره 
1-113K- : ردش کارآموزی و گردش شروع کارآموزی )فایل راهنمای استفاده از سامانه گ کارآموزیمراجعه به سامانه

 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiروی سایت دانشگاه به نشانی  بر

1-114K- : توسط دانشجوپیگیری تا اتمام گردش کار. 

1-115K- : توسط دانشجو تا سقف تعداد ساعت مطابق با چارت درسیکارآموزی شروع دوره. 

1-116K- : و تحویل به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت. 2-1تکمیل فرم شماره 

1-117K- :پایان. 

1-2-K- اتمام کارآموزی 

1-2-111K- : روی سایت دانشگاه نگارش )فایل دستورالعمل نگارش برتهیه گزارش کارآموزی مطابق با دستورالعمل 

 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiبه نشانی 

1-2-112K- : 6تا  2-2تکمیل فرم شماره 

1-2-113K-:  و گردش اتمام کارآموزی )فایل راهنمای استفاده از سامانه گردش کارآموزی  کارآموزیمراجعه به سامانه

 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiبه نشانی  نشگاهروی سایت دا بر

1-2-114K- :پیگیری تا اتمام گردش کار.  

1-2-115K- :نامه اتمام  6تا  1های مراجعه به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه جهت تحویل اصل فرم ،

در پوشه  گزارش Pdfو  Wordو فایل  6تا  1های کارآموزی از محل کارآموزی و فایل فشرده حاوی اسکن فرم
  دار در رنگ بندی مشخص با توجه به رشته تحصیلی.دکمه1

1-2-116K- : ریاست دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت.ثبت نمره کارآموزی توسط استاد درس و 

1-2-117K- :پایان. 
                                                           

 دار آبی رنگ.صیلی مهندسی کامپیوتر: پوشه دکمهرشته تح 1
 دار صورتی رنگ.تحصیلی مهندسی صنایع: پوشه دکمه رشته

 رنگ.دار سبز تحصیلی اپتیک و لیزر: پوشه دکمه رشته

 .دار سفید رنگرشته تحصیلی شیمی: پوشه دکمه

 

 

حوزه معاونت 

 آموزشی و پژوهشی

 

هامستندسازی و بهبود فرایند  

 کارآفرینی و ارتباط با صنعتمدیریت عنوان واحد: 

 

کارآموزی   یند: آنام فر K-1کد فرآیند:  )ویژه خواهران(دانشگاه کوثر   
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 هدف فرایند: -1 

 بهینه سازی فرآیند کارآموزی

 دامنه کاربرد: -2 

 ... مطابق با دستورالعمل کارآموزی.های دولتی و سازمان ها و شرکتادارات، 

 تعاریف: -3

های مورد نیازشییان، آموزش داده یک نوع نظام آموزشییی اسییت که در آن به کارآموزان با توجه به مهارت کارآموزی: 

 . شودمی

 :مسئولیت و اختیار -4

بررسییی و تییید نگارش گزارشییات کارآموزی را بر اسییاس : مسییلولیت کارآفرینی و ارتباط با صیینعتکارشییناس 

 بر عهده دارد. کارآفرینی و ارتباط با صنعت را ریاستدستورالعمل تدوین نگارش کتابچه کارآموزی تهیه شده توسط 

 

 تصویب کننده:

، معاون آموزشی و ابراهیم کنعانیدکتر 

 پژوهشی

ییید کننده:ت  

و ارتباط  ، رئیس کارآفرینیتیمور جعفریکتر د

 با صنعت

01/07/1399تاریخ تهیه:   

:تهیه کننده  

مهندس مسعود صبوری، کارشناس  

 کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 امضاء                     امضاء                                  امضاء                              

 

 

 

حوزه معاونت 

 آموزشی و پژوهشی

 

هامستندسازی و بهبود فرایند  

 کارآفرینی و ارتباط با صنعتمدیریت عنوان واحد: 

 

کارآموزی   نام فرایند:  K-1کد فرآیند:  )ویژه خواهران(دانشگاه کوثر   
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 شرح عملیات -5

 ردیف شرح عملیات زمان بندی

 زمان انتظار زمان اقدام

 1 1-2و  1-1تکمیل فرم شماره /  انتخاب واحد درس کارآموزی هفته1 روز 1

ردش کارآموزی و گردش شروع کارآموزی )فایل راهنمای استفاده از سامانه گ کارآموزیمراجعه به سامانه  روز 1 دقیقه 30

 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiبه نشانی  روی سایت دانشگاه بر

2 

 3 .پیگیری تا اتمام گردش کار هفته1 روز 1

 4  .چاپ معرفی نامه دانشجو جهت ارائه به محل کارآموزی روز 1 دقیقه 30

 5 2-1و تکمیل فرم شماره  ارائه موافقت نامه محل کارآموزی هفته1 روز 1

 6 .توسط دانشجو تا سقف تعداد ساعت مطابق با چارت درسی گذراندن دوره کارآموزی ماه 3 ماه 3

 7 .ارائه گواهی پایان دوره کارآموزی توسط دانشجو از محل کارآموزی هفته 2 روز 1

 انشگاهروی سایت د تهیه گزارش کارآموزی مطابق با دستورالعمل نگارش)فایل دستورالعمل نگارش بر هفته 2 روز 3
 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiبه نشانی 

8 

 9 .محل کارآموزی و سایر امضاءها مهر و امضایهمراه با  6تا  1های تکمیل فرم روز 2 روز 1

ردش کارآموزی گو گردش اتمام کارآموزی )فایل راهنمای استفاده از سامانه  کارآموزیمراجعه به سامانه  روز 2 روز 1

 .) بارگذاری شده است  rta.kub.ac.ir/web/rwiبه نشانی  دانشگاهروی سایت  بر
10 

توسط  بررسی و تییید نگارش گزارش کارآموزی طبق دستورالعمل نگارش تدوین گزارش کارآموزی روز 2 دقیقه30

   .کارشناس

11 

 12 .پیگیری تا اتمام گردش کار هفته1 روز 1

، نامه  6تا  1های به دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه جهت تحویل اصل فرم یمراجعه حضور هفته1 روز 1

 Pdfو  Wordو فایل  6تا  1های اتمام کارآموزی از محل کارآموزی و فایل فشرده حاوی اسکن فرم

 .گزارش

13 

ارآموزی و و سرپرست ک تهیه لیست کارآموزی های تحویل گرفته شده همراه با نمرات استاد راهنما روز 2 روز 1

 .کارآفرینی و ارتباط با صنعت ریاستارائه به 

14 

 15 .ثبت نمره دانشجوکارآفرینی و ارتباط با صنعت و ریاست بررسی و تایید لیست توسط  روز 2 روز 1
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 یند:آجهت ارتقا و بهبود فر نکات پیشنهادی -6

 ها.اهبرگزاری یا شرکت در دوره های آموزشی دانشگاهی جهت تبادل نظر و آموزش نحوه کار در سایر دانشگ 

  

 های کلیدی:زمان -7

کار پایان کارآموزی، شروع امتحانات همان سال اول: آخرین مهلت تحویل گزارشانتخاب واحد در نیم -7 -1

 سال خواهد بود.نیم

کار پایان کارآموزی، شروع امتحانات همان سال دوم: آخرین مهلت تحویل گزارشانتخاب واحد در نیم -7 -2

 سال خواهد بود.نیم

کار پایان کارآموزی، پایان شهریور همان سال انتخاب واحد در تابستان: آخرین مهلت تحویل گزارش -7 -3

 تحصیلی خواهد بود.

 

 

 تصویب کننده:

، معاون آموزشی و نعانیابراهیم کدکتر 

 پژوهشی

 تییید کننده:

، رئیس کارآفرینی و ارتباط تیمور جعفریدکتر 

 با صنعت

01/07/1399تاریخ تهیه:   

:تهیه کننده  

مهندس مسعود صبوری، کارشناس  

 کارآفرینی و ارتباط با صنعت

 امضاء                     ءامضا                                  امضاء                              
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 عدم تاًیید

تاًیید   

 

نمودار گردش عملیات  -6  

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروع

 انتخاب واحد درس در موعد مقرر

شروع گردش کارآموزی در سامانه /1-2و  1-1تکمیل فرم شماره  

 بررسی درخواست اعالم به کارآموز

فرم  تکمیل /به حوزه کارآموزی ی جهت ارائهکارآموز نامهمعرفیتهیه 

رآفرینی و ارتباط با صنعتتوسط کارآموز و ارائه به حوزه کا 2-1شماره  

آموز انجام کارآموزی و تکمیل فرم گزارش هفتگی کارآموزی توسط کار

 و مدرس کارآموزی

آموزی ارائه گزارش نهایی کارآموزی مطابق با دستورالعمل نگارش کار

زی توسط کارآموز به واحد سرپرست کارآموزی و مدرس کارآمو  

 عدم تییید

تکمیل فرم گزارش سرپرست محل کارآموزی توسط سرپرست محل 

 کارآموزی

 مراجعه به سامانه کارآموزی / گردش اتمام کارآموزی

به دفتر  6ات1های )ارائه گزارش نهایی کارآموزی، تاییدیه استاد راهنما و مدیر گروه، فرم

ط کارآموز( کارآفرینی و ارتباط با صنعت توس  

 اعالم نواقص به کارآموز

 پایان

 تییید

ا صنعتتایید و ثبت نمره کارآموزی سهم حوزه کارآفرینی و ارتباط ب  

 بررسی دستورالعمل نگارش


