
  راهنماي كارآموزي 
  دانشجويان كارشناسي جوشكاري

كارآموزي فرصتي است براي كسب تجربه در صنعت پيش از آن كه به     
شما پس از . دار باشيدعنوان يك كارشناس مسئوليتي را در صنعت عهده

فارغ التحصيلي به عنوان يك مهندس تكنولوژي جوشكاري در صنعت 
در دوران دانشجويي اطالعات و آگاهي وظايفي بر عهده داريد كه اگر 

از . الزم را كسب نكرده باشيد بي شك در انجام آنها موفق نخواهيد بود
ديگر هاي شما پيش از قبول مسئوليت، در كنار طرفي الزم است آموخته

هاي هاي آنان بر آموختهكارشناسان و تكنسينهاي باتجربه مرور شود و تجربه
  .شما افزون گردد

عت از يك كارآموز  انتظار اشتباه و خطا نكردن وجود ندارد اما سر در صن   
زدن اشتباه و خطا از يك مهندس تكنولوژي جوشكاري امري پسنديده 

ساعته كارآموزي اين امكان را براي شما فراهم  360بنابراين فرصت . نيست
خود را  ،آموزي از صنعتگران با تجربهكند كه با سعي و خطا و تجربهمي
از طرفي . ي مسئوليت خطيري كه در آينده خواهيد داشت مهيا كنيدبرا

  .توانند ماندگار شوند كه به صورت مكتوب در آيندها در صورتي ميتجربه
وارد زير را مد نظر  داشته مندي بهتر از دوران كارآموزي مدر راستاي بهره

  :باشيد
ردي كه در همواره يك دفترچه يادداشت همراه داشته باشيد و كليه موا .1

كنيد و يا نكاتي كه بينيد و تجربه ميمكان كارآموزي مي طول روز در 
كنند را يادداشت كنيد و در سرپرستان، كارشناسان و تكنسينها بيان مي

 .بندي و پاكنويس كنيدپايان هر روز آنها را مرور، دسته
در روزهاي نخست كارآموزي اطالعات كامل از تعداد پرسنل، چارت  .2

گذرانيد، ميكارآموزي خود را ني، جايگاه بخشي كه در آن سازما
 .را ثبت كنيد... ارتباط بخشها با يكديگر و 

دقيقي به در زمينه تجهيزات مورد استفاده در مكان كارآموزي اطالعات  .3
اطالعات مربوط به آن دسته از تجهيزاتي كه به طور . دست آوريد

. كنيد را كاملتر ثبت كنيدي با آنها كار ميمستقيم در دوران كارآموز
با ايجاد  .دستورالعمل استفاده از آن تجهيزات و دستگاهها را بنويسيد

رابطه صميمانه با اپراتورها ، امكان افزايش مهارت خود در استفاده از آن 
 .تجهيزات و دستگاهها را فراهم كنيد

گرفته بر روي آنها و اطالعات دقيق در مورد مواد ورودي، فرآيند انجام  .4
  چنانچه قوانين آن مكان اجازه . محصول خروجي را يادداشت كنيد

در غير اين صورت موارد . دهد از موارد مكتوب آنها كپي برداريدمي
 .مهم را يادداشت كنيد

گيري از از استانداردهاي مورد استفاده در مكان كارآموزي، نحوه بهره .5
 .در فرآيندها و عملياتها آگاهي يابيد آنها و بخشهاي اصلي كاربردي آن

. هاي خود را كشف كنيدخود را درگير كار كنيد تا استعدادها و توانايي .6
 .افزايدتنها نگاه كردن و دست به سينه ايستادن بر تجربه عملي شما نمي

را در پايان به عنوان فردي سختكوش يا  اوكه  فرد استعملكرد اين 
 .هد كردگر خواتنبل در منظر افراد جلوه

از قوانين و مقررات مكان كارآموزي اطالع حاصل كنيد و آنها را  .7
همواره به خاطر داشته . مخصوصا در زمينه نظم و ايمني رعايت كنيد

 .اندهاي كوچك به وجود آمدههاي بزرگ در اثر غفلتباشيد كه حادثه
 سعي كنيد با تمامي بخشهايي كه با رشته شما مرتبط است، ارتباط برقرار .8

 . كنيد و كسب تجربه نماييد

وزي براي يك كارآموز اهميت ندارد مكوچكي يا بزرگي مكان كارآ .9
تواند از مكانهاي بلكه اين نگاه مهندسي يك كارآموز است كه مي

 .هاي بزرگ و ماندگار به دست آوردكوچك تجربه
هاي نخست كارآموزي به كمك سرپرست روزسعي كنيد در  .10

ساعت خود مدون كنيد تا بهره كافي از  360ي اي براكارآموزي برنامه
 .و حتي المقدور تمامي بخشهاي مرتبط را تجربه كنيد اوقات خود ببريد

اي پيگيري نماييد كه ها را به گونهجمع آوري اطالعات و كسب تجربه .11
كارگاهي مشابه مكان در صورت وجود شرايط و امكانات بتوانيد 

از هم . اندازي و مديريت كنيدا راهكارآموزي يا حداقل بخشي از آن ر
 .اكنون به فكر كارآفريني باشيد

از روز اول . نوشتن گزارش را به بعد از پايان كارآموزي موكول نكنيد .12
در صورت امكان از فعاليتها فيلم و . به فكر گزارش پاياني خود  باشيد

همواره به خاطر داشته باشيد گزارش كارآموزي شما . عكس تهيه كنيد
نوشتن . يد روايت شما از  كسب تجربه در دوران كارآموزي باشدبا

مطالب از روي كتابها، سايتها و گزارشهاي ديگر تجربيات به دست آمده 
كند و اين مسأله با نگاه اجمالي بر گزارش شما شما را حكايت نمي

 .شودكامال عيان مي
فصل  فصل اول شناخت محيط كار،: گزارش بايد شامل اين موارد باشد .13

هاي به دست آمده، دوم شرح فعاليتهاي انجام گرفته، فصل سوم تجربه
 . فصل چهارم پيشنهادها براي بهبود كار

 :گردش كارآموزي به شرح زير است  .14
پيدا نمودن مكان مناسب براي كارآموزي  ثبت نام درس كارآموزي 

گرفتن موافقت شفاهي از مكان كارآموزي انتخاب  مرتبط با رشته 
وارد نمودن اطالعات كامل مكان كارآموزي در سايت همراه  شده 

 با شماره تماس و نام شخص موافقت كننده در مكان كارآموزي 
معرفي نامه به تهيه  تأييد مكان كارآموزي  توسط استاد كارآموزي 

گرفتن معرفي  عت دانشگاه واحد كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صن
نامه و فرمهاي مربوطه از دانشگاه و شروع كارآموزي با تحويل معرفي 

 ساعت كارآموزي  360گذراندن  نامه به مكان كارآموزي 
ساعت كارآموزي با درج  360پركردن فرمها و گرفتن نامه تأييد انجام 

في بر نوشتن گزارش كارآموزي، تايپ و صحا تاريخ شروع و پايان 
ارائه نامه تأييد  اساس شيوه نامه دانشگاه و مطالب بيان شده 

 كارآموزي و گزارش كارآموزي به استاد


