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  مقدمه
باشد که  می کاردانشو جویان هنرستانهای فنی وحرفه ای از آموخته های عملی هنر ییک کارورزی/درس کارآموزی

  .اولین تجربه کاری آنان محسوب میشود نماید و فعالیت آنان را در جامعه فراهم می زمینه کار و

باعث جلب توجه وتشویق  ،زار گردد تا در پایانبررسی دقیق وحساب شده برگ بایست با برنامه ریزی و نحوه انجام آن می

روبرو گردد چه بسا در تعادل روحی وروانی هنرجویان  یچنانچه این مهم با مشکالت آنان جهت خدمات اجتماعی گردد و

  .تاثیر گذارده وآنان را از ادامه کار در تخصصی که دارند مایوس سازد

های واقعی کاری اشتغال  رشته های تخصصی خودشان در محیطهنرجویان می بایست در از بدیهی است این دسته 

  .ایجاد نشود ناشوند تا احساس عدم کارایی در آن فرعی منع بی مورد و از فعالیت در سایر کارهای غیر تخصصی و یابند و

   کارورزی/کارآموزی اهداف دوره
 
  عالی آموزش وپرورش در دوره متوسطهتحقق اهداف  
  فرآیند یاددهی و یادگیری جریان  در کار وکارآفرینی توسعه و گسترش فرهنگ 
  در بین هنرجویان هنرستانها نسبت به وظایف شغلی وسخت کوشی باوری خود  ترغیب و تشویق و ایجاد 
ومراکـز  توانمندی هـای هنرسـتانها    مندی از تجربیات وشناسایی تخصص ها و هجهت بهرایجاد زمینه مناسب  

  تولیدی وخدماتی
  متناسب با رشته تخصصی آنان مینه مناسب برای شناساندن مشاغل مولد ومشروع جامعه به هنرجویانایجاد ز 
 ایجاد روحیه کاریابی ودوری از راحت طلبی وتن پروری وانتخاب شغل مناسب 
 آشنا نمودن هنرجویان با مسایل وارتباطات اجتماعی محیط کار  
 هنرجویان های ها وتوانمندی خدماتی با آموخته آشنا نمودن مراکز تولیدی، 

   
  کارورزی/کارآموزیدرس 

 
هنرجویان می بایسـت   براساس دستورالعمل مربوطه  تناسب رشته و و جهت تکمیل دروس تخصصی با توجه به اهداف 

  .کارورزی را بگذرانند/ درس کارآموزی 
و تبوع هنرجویان شاخه فنی وحرفه ای وزارت م)12/2/75-47/440/343(دستورالعمل شماره 12به استناد ماده  :1تبصره 

   حداقل س از گذراندنـــپکاردانش 
3
بنابراین اجرای   .کار آموزی را اخذ نمایند دــاز واحدهای تخصصی می توانند واح   2

در  باید ماًاالزدوره و  ممنوع میباشدسوم  دوم و در طول سال تحصیلی و کاردانش شاخه فنی وحرفه ای دوره کارآموزی در
  )واحدی –آیین نامه آموزشی دوره سه ساله متوسطه روزانه شیوه سالی  7ماده  3تبصره ( .به اجرا درآید تابستان سال سوم
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  کارورز/کارآموز

  کارورزی/ ساعت کارآموزی
  

جویان آن رشته واحد کارآموزی دارند هنر 2ساعت می باشد بنابراین برای رشته هایی که  120 کارآموزیتعداد ساعت هر واحد 
  . ساعت کارآموزی انجام دهند 240بایستی 

  :رشته هایی که درس کارآموزی آن تک واحدی است عبارتند از
  مدیریت خانواده-نقشه کشی معماری-نقاشی-کامپیوتر-صنایع شیمیایی-سرامیک

  

مجموعه (ه کاردانشآموزشی رشته های شاخ برابر جداول مندرج در آخرین مجموعه کارورزیتعداد ساعت هر واحد  
 .تعیین میگردد )هشتم

  
  

  

بـه    کارورزی/کارآموزیجهت گذراندن درس  و کاردانش از طرف هنرستان های فنی و حرفه ای کارورز هنرجویی می باشد که/ کارآموز
  :نمایدت موظف است که موارد ذیل را به دقت رعایکارورزی  هنرجو /دوره کارآموزید و در طول محل های مجاز معرفی می شو

  عدم استفاده از لباس های نامناسبو  کارورزی/کارآموزیدر محیط  حضور با لباس مدرسه -1
و رعایت کامل  برای دختران بدون هر گونه آرایش(با ظاهر متناسب با شان دانش آموزی کارورزی/کارآموزیحضور در محل  -2

  )پوشش اسالمی
  ساعت  در روز  می باشد 8تا  6ن کارورزی برای هنرجویان بی/ زمان کارآموزی  -3
  مربی دورهعدم غیبت بدون گرفتن مجوز مرخصی از  -4
  زم به تشخیص سرپرست و مربی ناظراستفاده مرتب از لباس کار و وسایل ایمنی در محل های ال  -5
  م استاد و دانش آموز در محیط کاررعایت حری -6
  کارورزی/کارآموزیبدون مجوز سرپرست  ...ی اداری وپرونده ها، اینترنت  ،عدم استفاده از تلفن -7
  هرپرست دورسی بدون هماهنگی با زآموعدم ترک محیط کار -8

 

  کارورزی/مربی کارآموزی
  

 کارورزی/کارآموزیبار در هفته از محل  3اداره آموزش و پرورش حداقل  است که از طرف هنرستان و  هنرآموزی
  .هنرجویان بازدید می کند

    :کارورزی/مربی کارآموزیایف شرح وظ 
  قبل از اجرای دوره وارایه گزارش به واحد آموزشی خدماتی وتولیدی به هنرجویانمراکز ی و معرفی شناسای 
  دفتر گزارش کار روزانه وارایه راهکارهای مناسب به هنرجویان با قید امضاء وتاریخ وکنترل دقیق بررسی 
  وارد انضباطی واخالقی هنرجویان در مراکزاجرای دورهبازدید ونظارت مستمر بر حضور وغیاب وم 
  کارورزی/کارآموزیسرپرست دوره  ی گزارش هفتگی بهــارایه نتایج مشاهدات وبازدید ها ط 
  از بررسی دفتر گزارش کار پس کارورزی/کارآموزی محل سرپرست شارکت م انمرات هنرجویان ب لیست تنظیم 
  تحویل به هنرستان هنرجویان در پایان دوره و زیکارور/کارآموزیپرونده جمع آوری  
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 کارورزی/سرپرست محل کارآموزی

  
  

  
  

بطور مستقیم بر کار  کارورزی/کارآموزیشخصی است که از طرف محل کارورزی /کارآموزی مرکز سرپرست
و در پایان دوره، نمره مربوط به  را بر عهده دارد کارورز/زنظارت می کند و مسئولیت هدایت کارآمو کارورز/کارآموز

 .ثبت و تایید می کند 3شماره  فرم کارورزی را در /ارآموزیسرپرست ک

  
  کارورزی/کارآموزی محل های اجرای دوره

  
 دولتی وغیر دولتی مختلف مشمول قانون کار اعم از وخدماتی مراکز تولیدیکلیه  
 انه کسب تحت پوشش مجامع امورصنفیکلیه مراکز صنفی دارای پرو 
 )فوق بنددرصورت نبودن (پرورش  ش وایجاد شده توســـــط آمـــوز خدماتـــی و تولیدی-مراکز آموزشی 
بند هـای  درصورت نبودن ( امور اجتماعی و وابسته به وزارت کارمراکز آموزش فنی وحرفه ای  کارگاههای هنرستانها و 

  به صورت خود اجرا) فوق
خاص میباشد لذا درخواست کتبی از طرف آموزش دارای شرایط  )بند آخر(به صورت خود اجرا درخواست اجرای دوره :  1تبصره

مجوز اجرا با شرایط مشخص آن بـه    ،استان کارورزی/کارآموزیالزامی است تا پس از  بررسی در ستاد  )ناحیه/منطقه(وپرورش
   .گردد نواحی اعالم مناطق و

  .محسوب نمی شود کارورزی/کارآموزیکالسهای تقویتی و تست کنکور به عنوان ساعت : تذکر
  :باید ضوابط و شرایط زیر را دارا باشد کارورزی/کارآموزی ایمحل اجر : 2تبصره
  حسن شهرت الزم1- 
 امکانات مناسب ایمنی و بهداشتی2- 

 امکان تردد  به محل مورد نظر3-  
  امکان پذیرش  به صورت گروهی4- 

  :تذکرات مهم
        ک یـا چنـد روز بـا موافقـت سرپرسـت     اعطای مرخصی به صورت  فردی و جمعـی بـه هنرجویـان  بـه مـدت یـ      1- 
بـه صـورت    ع  وکارآموزی و هنر آموز  ناظر  و در نهایت مدیر هنرستان  بالمانع می باشد  لیکن الزم است  موض مرکز

 .گرددو اولیاء هنرجویان اطالع رسانی کارورزی /مکتوب  به محل کارآموزی

  .ارورزی محاسبه نمی شودک/ساعات کارآموزی مدت زمان مرخصی  جزء* 
موظف است   بعمل نیاورد هنرجوبازدید  کارورزی/کارآموزیاز محل در طول هفته  کارورزی/کارآموزیمربی ر صورتی که د*

  .وزش و پرورش منطقه خود اطالع دهداداره آمکارورزی / زیآموالن کارموضوع را به رئیس هنرستان و یا مسئو
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  کارورزی/مشخصات و کروکی محل کارآموزی

  کارورز/آموزتعهدنامه کار
  
 .................ناحیـه  /منطقه... ..................... هنرستان ......................... رشته ی سال سومهنرجو ........................................... ینجانبا

کـه پرونـده   ...............محـل تولـد   .................... سـال تولـد   ................صـادره از   .......................................... شناسـنامه به شماره 

سـاعت   ............معـادل   واحـد  .............معـاون فنـی هنرسـتان بـرای گذرانـدن     /خود را زیر نظر رئـیس  کارورزی/یآموزکار

را بـه دقـت    آنهـا  تـا متعهد میگردم  را به دقت مطالعه نموده وموارد پرونده خود کلیه ام  تکمیل نموده کارورزی/یزکارآمو

ـ    کارورزی/یوزآمو در صورتیکه در طول مدت کار اجرا نموده  رعایـت ننمـایم  د یـا مـواردی را   از اینجانب خطـایی سـر زن

 کـارورزی /زیآموکسر نمـره کـار   ف دوره و یاحذ مجاز است بر حسب ضرورت نسبت به کارورزی-کارآموزیمربی /مسئول

 منـوط بـه تشـکیل پرونـده جدیـد در هنرسـتان محـل        کارورزی/زیآموید کاربدیهی است گذراندن دوره جد. اقدام نماید

  .وگذراندن مراحل قانونی آن می باشد تحصیل 

  امضاء و اثر انگشت
  

  کارورز/زرآموقیم کایا  تعهدنامه ولی
  

را بـه دقـت    کـارورزی /کـارآموزی مربوط بـه  موارد .... ..................................قیم هنرجو /ولی ......................................... اینجانب
 را به دقت اجرا نماید در غیر این صورت مطابق موارد اشاره شده در تعهد نامه آنهامطالعه نموده و متعهد میگردم نامبرده 

  .عمل شود کارورز/ کارآموز
  

  تاریخ و امضاء
  

  
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  

  

 .........................: .....نام و نام خانوادگی مربی .....................: .........کارورزی/نام و نام خانوادگی سرپرست محل کارآموزی

  ........................: .....تلفن.................................................. .............: .......................کارورزی/نشانی دقیق محل کارآموزی

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :محل کروکی
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  فرم ها
  :فرم شماره یک  - 1

اداره توسـط  ور معرفی هنرجو به موسسات و واحدهای صنعتی استفاده میگردد لذا تاییـد ایـن فـرم    این فرم به منظ
  .الصاق عکس هنرجو بر روی فرم مذکور الزامی استمنطقه و /ناحیه آموزش و پرورش

  
 :شماره دو های فرم  -2

  :باشد که الزم است می یکارورز/کارآموزیهنرجویان در واحد و گزارش کار روزانه  حضور و غیاب جهت ها این فرم
اعت ورود و خروج س ضمن یادآوری مسائل ایمنی و مقررات مربوطه به هنرجو،  کارورزی/ سرپرست مرکز کارآموزی*  
  . نماید و امضاء ثبت بصورت روزانهرا  وی

بـه هنرجـو     مربی مربوطه روزهای مورد بازدید را امضاء و پس از بررسی گزارش کار روزانه، راهکارهای مناسب را **
  .ارائه نماید

کارورز موظف است در پایان هر روز کاری، گزارش مربوط به فعالیت هـای انجـام شـده در آن روز را بـه     /کارآموز*** 
  .نمایدصورت خالصه در قسمت مربوطه یادداشت 

   .کارورزی را در بر خواهد داشت/نمره از نمره درس کارآموزی 5یادآور می شود مجموع این گزارشات، 
  

 : فرم شماره سه -3
باشد که در پایان دوره، ارزشیابی بر اساس ایـن   و مربیان می مراکز ژه سرپرستانوی کارورزی/کارآموزیفرم ارزشیابی 

  .پذیردمی فرم صورت 
نمـره و دفتـر    5نمره، سهم مربی  10از سه بخش تشکیل شده است که سهم سرپرست مرکز  کارورزی/کارآموزینمره 

  .پذیرد  توسط مربی مربوطه انجام می کارورزی/کارآموزیقابل ذکر است ارزشیابی گزارش . باشد مره مین 5گزارش کار 
  

 :شماره چهار  های  فرم -4
ناحیـه   / منطقـه   / غیر از شهرستان ه کارورزی در محلی ب/ در صورتیکه هنرجوئی متقاضی گذراندن دوره کارآموزی 

   :زامی استال ها ن فرمای یکی از  باشد تکمیل محل تحصیل  خود
یکـی از  در جابجایی هنرجویـان در داخـل اسـتان در صـورت وجـود رشـته در        :جابجایی داخل استان: 4-1فرم 
بـا   دا جابجایی از طریق آموزش و پرورش مب  ،در منطقه مورد درخواست هنرجو های فنی و حرفه ای یا کاردانش شاخه
  .گرددمی  اقدام اداره کل ای و کاردانش فنی و حرفه هایآموزش  اداره  موافقتو  4-1فرم  تکمیل

و موافقت  هنرجوتوسط  4-2با تکمیل فرم استان  خارج از  بهجابجایی هنرجویان  : استان خارججابجایی : 4-2فرم 
ای و  اداره آمـوزش هـای فنـی و حرفـه    با مناطق  / ادارات آموزش و پرورش  شهرستاناز طریق مکاتبه  ولی نامبرده،

  .گیرد صورت می اداره کل انشکارد
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 پرورش وزارت آموزش و 
  پرورش استان یزد آموزش و اداره کل

  معاونت آموزش متوسطه
  فنی وحرفه ای وکاردانش  هایآموزش  اداره

  
  .............................................................هنرستان : از 
  

  ..............................: ناحیه/ نطقهپرورش م اداره آموزش و: به 
  

...... .............: .........محل تولد  .........................: ..تاریخ تولد ........ ........: .........نام پدر .. ................................: .................... بدینوسیله هنرجو

به  کارورزی/جهت شرکت در دوره کارآموزی........ .........................: ...رشته  سوم پایه  ...... ................................................: ..... ملیشماره 

 د نسبت بهاهشمند است دستور فرماییمی شود خومعرفی  ...........................لغایت ................. .................ساعت از تاریخ .......... مدت 

  .نامبرده اقدامات الزم معمول فرمایند کارورزی/کارآموزی
  

   یس هنرستانمهر رئ و امضاء                                                                                                                                          
  
  
  

  .....................................................:  اداره/موسسه/مدیریت محترم واحد
  

گردد خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات  معرفی می کارورزی/نامبرده جهت گذراندن دوره کارآموزی یبدینوسیله هنرجو
  .ه حوادث میباشدضمناً نامبرده تحت پوشش بیم .مبذول فرمایندطبق فرم ذیل  الزم را

  
  

  .........................ناحیه / پرورش منطقه آموزش و                                                                                                               
  امضاء  و مهر                                                                                                                                             

  
  

  ................................................... هنرستان/  اداره آموزش و پرورش
  

کارورزی در این /جهت انجام دوره کارآموزی ،بدینوسیله با درخواست هنرجو با مشخصات فوقاحتراماً 
  .اداره موافقت می گردد/موسسه/احدو

  
  اداره/موسسه/مدیریت واحد

  مهر و امضاء

  

محل الصاق 
  عکس

  1فرم شماره   

مهر و 
 ءامضا

  ...................:شماره 

 .............:تاریخ 

  ...................:شماره 

 .............:تاریخ 
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  .................................: ..........................هنرستان.....  ...............: .................رشته......................... ........: .........نام و نام خانوادگی
  

  ................................تا ................................ از تاریخ :  ........هفته 
  

      
  
  
  

  
  
  

  
      

  
  
  
  

  
  
  

    
  
  

  
  

  
    

  
  

  
  
  
  

  توضیحات  تاریخ و امضاء  سمت  نام و نام خانوادگی
        

 
 

    

 
 

    

 کارورزی/فرم حضور و غیاب و گزارش کار هنرجو در واحد کارآموزی

  ایام هفته
  امضاء  ساعت

  سرپرست
  امضاء
  خروج  ورود  گزارش کار روزانه  مربی

نبه
ش

  

          

نبه
کش

ی
  

          

نبه
وش

د
  

          

نبه
ه ش

س
  

          

نبه
رش

چها
  

          

نبه
جش

پن
  

          

  2فرم  شماره  

 بازدیدکنندگان

.......  - 2  
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  وزارت آموزش وپرورش 

  آموزش وپرورش استان یزد اداره کل
   ونت آموزش متوسطهمعا

  فنی وحرفه ای وکاردانش های آموزش اداره
  

  و مربیان مراکز ویژه سرپرستان کاردانش و فنی و حرفه ای های  های شاخه هنرجویان هنرستان کارورزی/فرم ارزشیابی کارآموزی
  

  ..............................................: ال تحصیلیس  ..............................................  :ناحیه/ منطقه/ پرورش شهرستان اداره آموزش و 
 

  ............................................................................................................................ :آدرس  .................................................... :  کارورزی/نام محل کارآموزی
 

               :                            رشته                                                                             :کارورز/ونام خانوادگی کارآموز نام

 بارم عنوان ارزشیابیردیف
نمره 

 سرپرست
  )محل کار(

 بارم
  نمره 
 مربی

 )انهنرست(

 مالحظات جمع

    1  2  انضباط وحضور به موقع در محل کار 1

    1  2 بهداشت وحفظ اموال رعایت مقررات ایمنی و 2

    1  2  جدیت به کار وحسن اخالق میزان عالقه و 3

    1  2  عمل میزان به کارگیری دانش تئوری در 4

    1  2  میزان مهارت 5

    5  10 جمع نمرات *

    5 )توسط مربی( کارورزی/دفتر گزارش کار کارآموزینمره  6

 )........................................به حروف  ( ) .............به عدد (  کارورزی/مجموع نمره نهایی کارآموزی 7

  
  نام و نام خانوادگی رئیس هنرستان                          دورهمربی  انوادگینام و نام خ                                           مرکزنام خانوادگی سرپرست  نام و

                                                             امضاء                                                                            امضاء                                                                                            ءامضا  
  تاریخ                 تاریخ                                              تاریخ                                                                                       

                                                              
  
   :توضیح *
  .ی داده شودنتوسط هنرآموز مربوطه یا معاون ف  ،مرکزنمره مربوط به سرپرست  ،در واحد آموزشی کارورزی/ـ در صورت اجرای دوره کارآموزی 1
  .لیست نمرات وارد شودجهت ثبت در رایانه در  کارورزی/ـ  مجموع نمره نهایی کارآموزی 2
  

  

  3فرم شماره   
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  کارورزی/فرم جابجایی محل کارآموزی           
)داخل استان(  

  

  اداره کل آموزش و پرورش استان یزد:   به
     

  ............................... .............. ناحیه/منطقه / شهرستاناداره آموزش و پرورش :  از
   

  : خواهر/بدینوسیله برادر
   

  ....................: محل تولد  ......................: تاریخ تولد  ..................: نام پدر  ...................................: نام خانوادگی ........................: نام

   ........................................: هنرسـتان    ........................................: رشته سوم  پایه .... ..............................................شماره شناسنامه 

  .معرفی میگردد ................... ناحیه / منطقه / در شهرستان کارورزی/جهت انجام دوره کارآموزی ................: سال تحصیلی 

                                                                                        
  

   ...........اداره آموزش و پرورش                                                                                            
  مهر و امضاء                                                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .......................................ناحیه /منطقه / اداره آموزش و پرورش شهرستان:  از
  .......................................هنرستان : به
  

جهت شرکت در دوره ............................... ناحیه /منطقه/شهرستان انتقالی از ،احتراماً بدینوسیله هنرجو با مشخصات فوق
  .کارورزی معرفی میشود/کارآموزی

  
   ...........اداره آموزش و پرورش 

  هر و امضاءم                                                                                                                         

  

 
لصاق محل ا

 عکس

  4-1فرم شماره   

  ............... :شماره 

 ............... :تاریخ 

  بسمه تعالی
 ........................... ناحیه / منطقه / در شهرستان کارورزی/انجام دوره کارآموزیجهت با درخواست هنرجو با مشخصات فوق 

  ................................................................................................: دلیل عدم موافقت.  می گرددن وافقتم/   می گردد وافقتم
  

  اداره کل اداره آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش                                                                                 
 ........................ کارشناسی                                                                                  

  .............. :شماره 

 ............... :تاریخ 
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)خارج استان(کارورزی /فرم جابجایی محل کارآموزی  
 
 

 

ــب ــوم رشــته   .....................................................  اینجان .................................... هنرســتان.............................  هنرجــوی ســال س

محــل ....................  ســال تولــد................ صــادره از ..........................................  لــیمبــه شــماره ........................ ناحیــه /منطقــه

لذا خواهشـمند اسـت در   . می باشم......................... کارورزی خود در استان /متقاضی گذراندن دوره کارآموزی ...............تولد

  .جانب موافقت گرددصورت امکان با درخواست این

  

  هنرجو نام و نام خانوادگی
  امضاء و تاریخ                                                                                                             

  
  

  
  کارورز/موافقت ولی یا قیم کارآموز

  
ــی............................................... اینجانــب  ــیم هنرجــو /ول ــدن دوره ................................................... ق موافقــت خــود را از گذران

  .اعالم می دارم......................... در استان  نامبردهکارورزی /کارآموزی

  
  

  قیم /ولی نام و نام خانوادگی
  امضاء و تاریخ      

  
  
  
  
طی یک نامه  پرونده وی ،در صورت موافقت هنرستان با انتقالی هنرجوی فوق، پس از الحاق و مهر نمودن عکس نامبرده: تذکر*

به اداره  )ای جهت هنرجویان شاخه فنی و حرفه(به انضمام کپی گواهینامه پایان دوره کارآموزی موجود در دستورالعمل اداری

  .گرددارسال  شهرستان/ناحیه /پرورش منطقهآموزش و 

  

  4-2فرم شماره   

 درخواست هنرجو

  
 

محل الصاق 
 عکس






