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فرآیند گذراندن واحد کارآموزی دانشجویان حسابداری
اخذ واحد کارآموزی

1

مراجعه به سایت و اخذ فرمهای کارآموزی

مراجعه به کارشناس گروه (فرمشماره)1

انتخاب محل کاراموزی و اخذ موافقت اولیه

تأیید محل کارآموزی توسط استاد راهنما(فرمشماره-
)1
تأیید سرپرست کارآموزی در خصوص موافقت
دانشجو جهت کارآموزی در شرکت وی

و تحویل فرم مربوطه به استاد راهنما(فرمشماره)2

2

3

4
5

6

تکثیر وتکمیل خالصه گزارش هفتگی(فرمشماره-
)3

7

ارزیابی توسط سرپرست کارآموزی(فرمشماره-
)4

8

ارائه گزارش به استاد راهنما (فرمشماره  )7و

ارزیابی توسط استاد (فرمشماره)5
ارزشیابی نهایی (فرمشماره ) 6و وارد نمودن
نمره توسط استاد راهنما در سیستم گلستان
و قفل آن

9

11

مسیر دریافت فایل:
سایت  www.iju.irدانشکدهها

دانشکده حسابداری

پیوستها
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فرمها و فرآیند کارآموزی

موارد ذیل را به دقت مطالعه نموود متعدود مویگورد
رشته
فرزند
اینجانب
تما شرایط قوانین ذکر شد را رعایت نمایم .در غیر اینصورت هرگونه تصمیمی که طبق مقررات آموزشی برای اینجانوب اتاواذ
گردد را میپذیر .

شرایط اخذ واحد کارآموزی:
 -1گذراندن حداقل  64احد درسی
 -2حداقل  3ر زدر هفته بیکاری داشته باشد.
* در صورت احراز شرایط فوق دانشجو باید مراحل ذیل را جهت اخذ واحد کارآموزی انجام دهد.
 -1اخذ فر شمار  1تکمیل تعدد نامه(در همین برگ) از احد کارآموزی انتااب محل کارآموزی با نظر استاد راهنما درزمان مقرر
 -2انتااب احد کارآموزی همرا با سایر در س طبق تقویم آموزشی از طریق اینترنت
 -3اخذ معرفی نامه فر برنامه هفتگی مدر امضاء برنامه هفتگی توسط محل کارآموزی
 -6تحویل فر تکمیل شد برنامه هفتگی کپی آن به احد کارآموزی
 -5دانشجو باید طبق تقویم احد کارآموزی درجلسه دفاعیه شرکت نماید( .ضمناً ر ز ساعت دقیق دفاعیه حداکثر تا د هفتوه قبول از پایوان
کارآموزی اعلا گردد)
تذکر  :1در صورت عد حضور دانشجو در جلسه دفاعیه غیبت منظور طبق آیین نامه آموزشی نمر صفر در کارنامه درج میگردد.
تذکر  : 2دانشجو موظف است طبق برنامه هفتگی در محل کارآموزی حاضر چنانچه مدرس کارآموزی گزارش غیبت دانشوجو را اعلوا نمایود
طبق مقررات آموزش با نامبرد برخورد خواهد شد.
تذکر  :3دانشجو بلافاصله پس از پایان کارآموزی موظف است دفترچه کارآموزی گزارش کار گواهی پایان انجا کار تایپ شد

دارای مدور

امضاء مؤسسه یا شرکت محل کارآموزی را به احد کارآموزی تحویل نماید.
بدیدی است احد کارآموزی از پذیرش گواهیهای بد ن مدر امضاء شرکت یا مؤسسه محل کارآموزی معذ ر بود

مجووز شورکت در جلسوه

دفاعیه را ناواهد داد.

امضاء دانشجو:

با اطلاع از مطالب فوق این تعدد نامه را امضاء مینمایم.
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تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()1
فرم تقاضای کار آموزی

احتراماً اینجانب
تر

که تعداد

قسمت /باش

به شمار دانشجویی

دانشجوی رشته
احد گذراند ا مایلم احد کارآموزی خود را در محل
در نیمسال ا ل  /د

شدرستان

بگذرانم/.

از تاریخ
امضاء دانشجو:

نامبرد تاکنون
درس بلامانع است.

احد درسی را گذراند

احد کارآموزی را در زمان انتااب احد در فر ثبت نمود

طبق مقررات آموزشی اخذ این

کارشناس گر – تاریخ

محل انجا کارآموزی نامبرد مورد تأیید می باشد /نمیباشد/.
پیشنداد میگردد/.
محل جدیدکارآموزی نامبرد در

استاد راهنما درس کارآموزی مشارالیه آقای/خانم

امضاء استاد راهنما – تاریخ

معرفی میگردد/.
امضاء مدیر گر – تاریخ

تذکر  : 1تحویل پر ژ کارآموزی به مسئول کارآموزی حداقل یک هفته قبل از تاریخ دفاعیه میباشد.
تذکر  : 2این فر فقط برای تایید محل کارآموزی توسط مدیر گر می باشد .دانشجو برای اخذ احد کارآموزی باید این درس را همرا با سایر
در س انتااب احد نماید سپس فرمدای کارآموزی را از احد کارآموزی دریافت پس از تکمیل به این احد تحویل نماید.
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تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()2
فرم اعلام موافقت شروع به کار و برنامه هفتگي کارآموزی
توجه :قبل از شر ع به کارآموزی فر را باید تکمیل به استاد راهنما اعاد نمایید.

نام محل کارآموزی :

نام قسمت یا بخش :

نام خانوادگي دانشجو :

شماره دانشجویي:

رشته :

تعداد واحد کارآموزی:

ترم:

تاریخ پایان کار آموزی :

تاریخ شروع کارآموزی :

مسئول و استاد راهنما کارآموزی طبق برنامه هفتگي ذیل ميتوانند جهت بازدید از دانشجو مراجعه نمایند.

ایام هفته

ساعت شروع

ساعت پایان

ملاحظات

شنبه
یكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه
توضيح :چنانچه تغيير در برنامه با محل کارآموزی رخ دهد آن مرکز را مطلع خواهيم ساخت.
اظهار نظر بالاترین مقام مسئول:
موافقت ميشود

سرپرست کارآموزی نامبرده خانم/آقای

موافقت نميشود

علت عدم موافقت :

ر نوشت :سرپرست کارگا

معرفي ميگردد/.

مهر امضاء
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تلفن محل کارآموزی:

تلفن دانشجو:

آدرس محل کارآموزی:

کروکي محل کارآموزی:

 5از 11

تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()3
خلاصه گزارش هفتگي
این برگ به تعداد هفته های کارآموزی توسط دانشجو تكثير و تكميل ميگردد.

ایام هفته

عناوین فعاليتهای انجام شده در طول روز

شنبه
مورخ
/

/

یک شنبه
مورخ
/

/

دو شنبه
مورخ
/

/

سه شنبه
مورخ
/

/

چهار شنبه
مورخ
/

/

پنج شنبه
مورخ
/

/

نام ونام خانوادگي و امضاء دانشجو :

نام ونام خانوادگي و امضاء سرپرست کارآموزی:
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شماره گزارش

تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()4
گزارش سرپرست کارآموزی

نظر سرپرست کارآموزی

ردیف

نمره
کل

1

حضور در محل کارآموزی منظم و طبق برنامه است.

2

2

روابط گفتاری ،کلامي و رفتاری مناسب در محيط کارآموزی دارد.

1

3

پوشش وظاهر مناسب در محيط کارآموزی دارد.

1

4

درمحيط کارآموزی مسئوليت پذیر است.

2

5

مقررات و قوانين محل کارآموزی را رعایت ميکند.

1

6

باسرپرست و سایر افراد محل کارآموزی همكاری لازم را دارد.

1

7

از امكانات فني محيط کارآموزی برای بهينه سازی کار استفاده ميکند.

1

از موقعيت های اجتماعي و عاطفي درجهت بهبود روابط و پيشرفت کار استتفاده مناستب

1

9

ميتواند مسئوليت کار را به عهده بگيرد.

2

10

از دانش علمي و تئوریک در جهت انجام کار برخوردار است.

3

11

از مهارتهای علمي مناسبي برخوردار است.

2

12

دقت و توجه کافي برای یادگيری مهارتهای جدید دارد.

1

13

در پاسخگویي به سوالات مربوط به کارآموزی همكاری لازم را نشان ميدهد.

2

8

ميکند.

21

جمع امتيازات
نام ونام خانوادگي سرپرست کارآموزی
امضاء :
سایر نظرات
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نمره

تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()5
گزارش استاد راهنما

نمره

نظر استاد راهنما

ردیف

کل

1

حضور به موقع و منظم در محل کارآموزی

2

2

پوشش وظاهر مناسب در محيط کارآموزی

1

3

رعایت ادب در گفتار و کردار

1

4

همكاری مناسب با سرپرست کارآموزی

2

5

رعایت مقررات و قوانين محل کارآموزی

1

6

داشتن انگيزه و توجه کافي برای یادگيری در محيط کارآموزی

2

7

صرفهجویي در مواد مصرفي

1

8

به کارگيری مناسب دانش نظری آموخته شده

2

9

استفاده مناسب و خلاقانه از امكانات فني محيط کارآموزی

1

10

توانایي ارائه شفاهي آموخته های تجربي و پاسخگویي به سوالات مربوطه

2

گزارش جامع برای کارآموزی دارد

4

ميزان تاثير مثبت دانشجو در محيط کارآموزی

1

11
12

جمع امتيازات

21
نام و نام خانوادگي استاد راهنما
امضاء :

سایر نظرات :
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نمره

تح
وزارت علوم قیقات و فناوری

فرم شماره ()6
برگ ارزشيابي نهایي

نام و نام خانوادگي :

رشته تحصيلي:

نام مدرس :

کد درس :

شماره دانشجویي:
تاریخ انتخاب واحد :

امتياز

حداکثر امتياز

ردیف

منبع ارزشيابي

1

ارزشيابي سرپرست

20

2

ارزشيابي استاد راهنما

20

گزارش نهائي دانشجو و دفاعيه آن

نمره کارآموزی با توجه به ميانگين امتيازات بر مبنای نمره بيست محاسبه ميگردد.

با عدد׃

با حروف:

استاد׃

نمره نهایي دانشجو:

مدیر گروه

استاد راهنما

 9از 11

تح
وزارت علوم قیقات و فنا وری

(فرم شماره )7
فر گزارش کارآموزی
این فر تایپ شد

پرینت آن به استاد راهنما تحویل گردد.

نام و نام خانوادگي......................:

شماره دانشجویي....................... :

محل کارآموزی.......................... :

استادراهنما................................ :

سرپرست کارآموزی.................. :

 توصيف محل کارآموزی.:
تعداد پرسنل........................ :

سال تأسيس......................... :

موضوع فعاليت:

چارت سازماني:

توصيف محيط کارآموزی (محل استقرار بنگا اقتصادی ،تعداد سرپرست مافوق در هر باش ،نحو ارتباط با
مدیر اصلی)

تشریح واحد حسابداری محل کارآموزی(شامل پرسنل ،مسئوليتها،امكانات،نرمافزارها،فرمها،دفاتر
قانوني)

نقاط قوت و ضعف سيستم فعاليت محيط کارآموزی و پيشنهادات :

تأیيد استاد راهنما

تأیيد سرپرست کارآموزی.
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 دیدگاه فرد کارآموز قبل از ورود به محيط و انتظارات دانشجو از دوره کارآموزی:

 مجموعه کارهای انجام شده در هفته اول ( 10ساعت اول) دوره کارآموزی

 مجموعه کارهای انجام شده در هفته آخر ( 10ساعت) دوره کارآموزی

 آیا توانایي فرد کارآموز در طي دوره کارآموزی تغيير داشته است؟
⃝

بله :چه مهارتهایي؟
⃝

خير :دليل چيست؟

تأیيد استاد راهنما

تأیيد سرپرست کارآموزی.

 11از 11

