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)مهارت افزايي(طرح كارورزي

ط��رح  ١٣٩۴دفترارتب��اط ب��ا ص��نعت دانش��گاه ش��ھيد باھنرکرم��ان از س��ال •
پنج روز درس در دانشگاه و يک روز ک�ار عمل�ی در ص�نعت (کارورزی 

را با ھدف ارتقا کيفيت ک�ار عمل�ی دانش�جويان ب�ه ص�ورتی )) ۵+١طرح (
اي�ن ط�رح . که ھمزمان با تحصيل کار عملی نيز انجام دھند، اجرا می کند

ب��ا ھمک��اری و مس��اعدت ص��نايع مختل��ف ب��ا پ��ذيرش دانش��جويان ب��ه عن��وان 
.کارورز اجرا شده است

اين طرح با تشكيل جلسات مـدير ارتبـاط بـا صـنعت بـا مـديران و واحـدهاي        •
تحقيق و توسعه شركتها و كارخانه هاي فعال استان جهت متقاعد نمودن آنهـا  

سال اجراي آن ظرفيت اخذ شـده   3براي پذيرش كارورز شروع شد و  در طول 
ظرفيت در سال  336به تعداد  1394نفر در ابتداي شروع در سال  60از تعداد 

. رسيده است 97



)مهارت افزايي( شيوه اجراي طرح كارورزي 

برقراري ارتباط از طريق بازديد، تشكيل جلسه با مديران واحدهاي اخذ ظرفيت كارورزي با 
ت دولتي اصنعتي و در بعضي موارد انعقاد تفاهم نامه با واحدهاي صنعتي و ادار

برقراري ارتباط از طريق بازديد، تشكيل جلسه با مديران واحدهاي اخذ ظرفيت كارورزي با 
ت دولتي اصنعتي و در بعضي موارد انعقاد تفاهم نامه با واحدهاي صنعتي و ادار

ارسال فراخوان ثبت نام در طرح به دانشكده ها همزمان با شروع انتخاب واحدارسال فراخوان ثبت نام در طرح به دانشكده ها همزمان با شروع انتخاب واحد

بررسي دانشجويان متقاضي طرح كارورزي از طريق روساي بخش ها و ارسال اسامي به 
دفتر ارتباط با صنعت

بررسي دانشجويان متقاضي طرح كارورزي از طريق روساي بخش ها و ارسال اسامي به 
دفتر ارتباط با صنعت

در دفتر ارتباط با صنعت جلسه توجيهي براي دانشجويان متقاضيتشكيل  در دفتر ارتباط با صنعت جلسه توجيهي براي دانشجويان متقاضيتشكيل 



)مهارت افزايي( شيوه اجراي طرح كارورزي 

معرفي دانشجويان به واحدهاي صنعتي به همراه فرم ارزشيابيمعرفي دانشجويان به واحدهاي صنعتي به همراه فرم ارزشيابي

هماهنگي با برخي از صنايع جهت سرويس اياب و ذهاب كارورزانهماهنگي با برخي از صنايع جهت سرويس اياب و ذهاب كارورزان

حداكثر دو هفته بعد از معرفي بررسي وضعيت كارورزان از طريق تماس تلفني با صنايع و دانشجويان 
به واحدهاي صنعتي  دانشجويان 

حداكثر دو هفته بعد از معرفي بررسي وضعيت كارورزان از طريق تماس تلفني با صنايع و دانشجويان 
به واحدهاي صنعتي  دانشجويان 

دريافت نامه و فرم ارزشيابي مبني بر گذراندن كارورزي از طرف صنايع و صدور گواهي شركت در طرح 
كارورزي در صورت رضايت مديران صنعتي براي دانشجو

دريافت نامه و فرم ارزشيابي مبني بر گذراندن كارورزي از طرف صنايع و صدور گواهي شركت در طرح 
كارورزي در صورت رضايت مديران صنعتي براي دانشجو



تاكنون 1394تعداد دانشجويان كارورز معرفي شده به صنايع از سال 

              

نيمسال     

تعداد                                            

نيمسال دوم  

سال تحصيلي  

94-95

و نيمسال 

95تابستان 

نيمسال 

اول سال 

تحصيلي  

95-96

نيمسال 

دوم سال 

تحصيلي  

95-96

  

  

نيمسال 

96تابستان 

نيمسال 

اول سال 

تحصيلي  

96-97

نيمسال 

دوم سال 

تحصيلي  

96-97

نيمسال 

تابستان 

97

نيمسال 

اول سال 

تحصيلي  

98-97

نيمسال 

سال  دوم

تحصيلي 

98-97

تعداد 

كارورزان  

)پسر(

493437
24

60691650
در حال 

معرفي

)پسر(

تعداد 

كارورزان  

)دختر(

162325
23

27472544

در حال 

معرفي

جمع 
655762

47
871164194

در حال 

معرفي

ظرفيت  

اخذ شده از  

صنايع

12013615916223629250297336



159 162

236

292
297

336

200

250

300

350

400

تاكنون 1394تعداد كارورزان معرفي شده به صنايع از سال 

49

34 37

24

60

76

16

50

0

16
23 25 23 27

55

25

44

0

120

136

50

0

50

100

150

نيمسال دوم سال  

تحصيلي و نيمسال  

95-94تابستان 

نيمسال اول سال  

95- 96تحصيلي 

نيمسال دوم سال  

95- 96تحصيلي 

96نيمسال تابستان  نيمسال اول سال  

96-97تحصيلي 

نيمسال دوم سال  

96-97تحصيلي 

97نيمسال تابستان  نيمسال اول سال  

97-98تحصيلي

نيمسال دوم سال  

  98-97تحصيلي 

)پسر(تعداد کارورزان  )دختر(تعداد کارورزان  ظرفيت اخذ شده از صنايع



نمونه فرم اوليه ارزيابي دانشجو يان توسط صنايع

:شماره دانشجويی:نام و نام خانوادگی کارورز

:نام مسئول در محل کارورزی:نام محل کارورز

چگونه ارزيابی می کنيد؟عملی وضعيت کارورز را از لحاظ کارھای 

ع?قه مندی دانشجو را چگونه ارزيابی می کنيد؟ع?قه مندی دانشجو را چگونه ارزيابی می کنيد؟

آيا تمايل به ادامه ھمکاری در اين طرح داريد؟

.لطفا نظرات، پيشنھادات و انتقادات خود را ارائه فرمائيد

:امضا مدير شرکت:امضا مسئول کارورز



نمونه فرم نهايي ارزيابي دانشجويان توسط  

صنايع

فرم ارزشيابی طرح کارورزی توسط صنعت

:....................نيمسال تحصيلی:....................                                   شماره دانشجويی:....................                                                  نام و نام خانوادگی

نام مسئول در محل :.......................                                     رشته تحصيلی:....................                                                  نام محل کارورزی

:....................کارورزی

خيلی ضعيفضعيفمتوسطخوبعالیارزيابی دانشجو توسط سرپرست

دانشجو در طول کارورزی حضور ھميشگی داشته است١

دانشجو در طول کارورزی در وقت تعيين شده در محيط کار حضور داشته است ٢

دانشجو دارای حس مسئوليت پذيری بوده است٣

دانشجو دارای حس انگيزه بوده است٤

دانشجو نسبت به کار و وظليف خود متعھد بوده است٥

دانشجو دارای مھارت ابتکار و خ?قيت بوده است٦٦

دانشجو دارای حس استق?ل و خودمختاری بوده است٧

دانشجو دارای دانش کلی در زمينه ھای وابسته به علوم پايه ای بوده است٨

دانشجو دارای دانش کلی در زمينه ھای وابسته به علوم مرتبط با رشته تحصيلی خود بوده است٩

دانشجو دارای توانايی به کارگيری دانش اندوخته بوده است١٠

دانشجو دارای ع?قه يادگيری مطالب جديد بوده است١١

دانشجو توانايی سازماندھی کار خود را داشته است١٢

دانشجو توانايی پيوند و ارائه نتايج را داشته است١٣

دانشجو دارای مھارت ارتباط شفاھی بوده است١٤

دانشجو دارای مھارت ارتباط نوشتاری بوده است١٥

دانشجو مھارت ارتباط بين فردی با سرپرست کارورز را داشته است١٦

دانشجو دارای مھارت ارتباط بين فردی با تيم شرکت را داشته است١٧

دانشجو در کار و وظايف خود حرفه ای بوده است١٨

دانشجو نسبت به کار و وظايف خود ع?قه مند و مشتاق بوده است١٩

دانشجو دارای آگاھی در زمينه ايمنی صنعتی بوده است٢٠

دانشجو مسائل ايمنی را به کار گرفته است٢١

دانشجو دارای رفتار مناسبی با پرسنل بوده است٢٢

دانشجو دارای پوشش متناسب با صنعت بوده است٢٣

عملکرد کلی دانشجو در طول کاررورزی مناسب بوده است٢٤

:پيشنھادات و انتقادات

:امضا مدير شرکت:                                                                                                      امضا مسئول کارورز           



نتيجه ارزيابي كلي طرح از ديدگاه دانشجويان
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نتايج اثربخش كارورزي در طول سه سال

به علت برخوردهاي مستقيمي كه ميان دانشجويان و مديران صـنعتي در طـول   •
ايــن طــرح رخ مــي دهــد، اعتمــاد بــه نفــس و مهــارت هــاي دانشــجويان هنگــام 

الزم به ذكر است كه يكي از موارد تأثيرگـذار  . مصاحبه هاي كاري افزايش مي يابد
در مصاحبه هاي شغلي، تجربه كاري مي باشد كه اين طرح تأثير قابل توجهي بـر  

.آن دارد

يكــي از مشــكالت ارتبــاط صــنعت بــا دانشــگاه، تعــداد كــم بازديــدهاي علمــي • يكــي از مشــكالت ارتبــاط صــنعت بــا دانشــگاه، تعــداد كــم بازديــدهاي علمــي •
دانشجويان از مراكز صنعتي مي باشد كه اين طرح، زمينه ساز برگزاري اين چنين 

.بازديدهايي مي باشد

از فوايد ديگر اين طرح، افزايش واقع  گرايي دانشجويان نسبت به فضاهاي كاري ·•
به عبارت ديگر، يكي از مشكالت موجود در اشـتغال فـارغ التحصـيالن    . مي باشد

دانشگاهي، غرور كـاذب فـارغ التحصـيالن بـه عنـوان يـك فـرد تحصـيل كـرده          
اين طرح با افزايش واقع گرايي دانشجويان، مـدت زمـان شـاغل شـدن     . مي باشد

.آن ها را پس از فارغ التحصيلي كاهش مي دهد



نتايج اثربخش كارورزي در طول سه سال

دانشجويانی که در سيستم آکادميک تحصيل کرده اند، با مراجع�ه مس�تقيم ب�ه مراک�ز ص�نعتی •
در قال��ب اي��ن ط��رح، می توانن��د نق��اط ض��عف آن ھ��ا را شناس��ايی کنن��د و در قال��ب طرح ھ��ای 

.پژوھشی، اين مشک?ت توسط دانشگاه بررسی و رفع گردد 

ھنگامی که دانشجويان در صنعت، فرايندی متم�ايز ب�ا آموخته ھايش�ان را مش�اھده می کنن�د، ·•
با مراجعه به اساتيد خود و پرسش درب�اره آن فراين�د ص�نعتی، سيس�تم آموزش�ی دانش�گاه را 

از س�وی ديگ�ر، ب�ا وارد ش�دن . به سمت آموزش مباحث صنعتی و کاربردی سوق می دھن�د از س�وی ديگ�ر، ب�ا وارد ش�دن . به سمت آموزش مباحث صنعتی و کاربردی سوق می دھن�د
تجرب��ه ھا و مش��اھدات دانش��جويان ب��ه فض��ای دانش��گاه، رش��د و توس��عه ھرچ��ه بھت��ر حاص��ل 

.می گردد

احتمال اينکه دانشجويان بتوانند بواسطه اين طرح برای خود رزومه ای مناسب يا شغلی در •
.آن مرکز صنعتی تھيه کنند، بسيار زياد می باشد



باتشكر از توجه شما     
محمد داوري  

مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

مدير ارتباط با صنعت و كارآفريني 
دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 1397اسفندماه 


