کارآموزی 2
دوره کاردانی پیوسته حسابداری

به نام یگانه حسابدارِ حسابرس
شرح درس کارآموزی ( 2مقطع کاردانی پیوسته)
استاد درس :مصطفی قناد
رایانامهGhannad.Fa@Gmail.com :
تلگرام@Ghannad :
هدف درس
آشنایی دانشجویان با شرایط کار در شرکت ،کارخانه و یا هرگونه کسب و کاار ججاار جهات بااارگیر عملای
آموختهها خویش در طی دوره جحصیل از مهمجرین اهداف کارآموز میباشد و به طور خاص هر دانشاجو زز
است حداقل  042ساعت در یک بنگاه اقتصاد دارا دفاجر حسابدار زیرنظر استاد به کارآموز بپردازد.
مراحل انجام کارآموزی
1

• انتخاب واحد درس کارآموزی

• تعیین محل کارآموزی و تکمیل فرم اطالعات کارآموزی (فرم شماره )1

(قابل دریافت از انتشارات)

2

• توجه :مهلت تکمیل فرم تا پایان مهر/اسفند/تیر

3

• مراجعه به سرپرست کارآموزی (آقای دکتر محیط زاده) جهت تایید و صدور فرم معرفی نامه
کارآموز (فرم شماره  + )2اخذ امضای معاونت آموزشی
• مراجعه به محل کارآموزی؛ ارائه فرم شماره  2و تکمیل فرم تاییدیه پذیرش کارآموز (فرم شماره )3

4

5

6

• توجه :تازمانی که تصویر فرم شماره  3را به استاد درس ارائه ندهید ،کارآموزی شروع نخواهد شد.
برای این منظور الزم است عکس فرم شماره  3را در لحظه به  @Ghannadتلگرام کنید و اصل آن
را بعدا تحویل دهید.
• تکمیل فرم گواهی انجام کارآموزی (فرم شماره  )4توسط سرپرست کارآموزی در پایان دوره
• مراجعه حضوری در روز تعیین شده توسط استاد کارآموزی به او و تحویل فرم شماره  4و گزارش
کارآموزی (فرم شماره  )5حداقل برای هفته اول و هفته آخر دوره کارآموزی

روش ارزیابی
ردیف
1

شرح
کیفیت محل کارآموز از باب جخصصی بودن امور حسابدار

امتیاز
 0نمره

0

رعایت الزامات زمانبند جحویل فر ها و محتوا آنها (+کامل بودن فر ها)

 8نمره

3

ارزیابی محتوا پروژه

 12نمره

4

آموزش یک موضوع جخصصی حسابدار یا یادگیر نر افزار جخصصی

 0نمره مازاد

نمره دانشجو

02

نمونه فرم شماره 1
اطالعات کارآموزی
تذکر مهم  :تمام اطالعات خواسته شده را وارد کنید .برای اطالعات بیشتر به "آیین نامه کارآموزی" مراجعه نمایید.
 -1مشخصات کارآموز
مقطع تحصیلی:
تعداد واحدهای گذرانده:
تعداد واحدهای ترم جاری:
معدل کل :

نام و نام خانوادگی:
رشته و گرایش:
شماره دانشجویی:
شماره تلفن کارآموز:
آدرس : email

 -2مشخصات واحد صنعتی
نام واحد صنعتی :
نوع خدمات یا محصول واحد
صنعتی:
تعداد کارکنان :
آدرس دقیق محل کار آموزی و
تلفن:
نام واحد  /بخش یا اداره محل
کارآموزی:

مرد:

زن:

تلفن محل (با کد شهر) :
نام سرپرست کارآموز:
سمت سرپرست کارآموز:
تلفن سرپرست کارآموز:

 -3برنامه کارآموزی
تاریخ شروع:
تاریخ پایان:
نوع وظایف یا فعالیتهایی
که کارآموز در واحد
*
صنعتی انجام خواهد داد:

* نوع وظایف و فعالیتها باید توسط استاد کارآموزی یا مدیر گروه تایید شود.

روزهای هفته (حضور
کارآموز):
ساعات حضور کارآموز در
واحد صنعتی :
تعطیالت واحد صنعتی غیر
از تعطیالت رسمی (در
صورت وجود ذکر نمایید):

نمونه فرم شماره 2
معرفی کارآموز

نمونه فرم شماره 3
پذیرش کارآموز
توضیح :روزهای کاری و ساعات کاری در صورتی که منظم نیست هیچ مشکلی وجود ندارد ،لیکن
باید به طور دقیق و با تاریخ درج شود تا زمان مراجعه توسط بازرس دانشگاه مشخص شود.

نمونه فرم شماره 4
گواهی انجام کارآموزی

نمونه فرم شماره 5
گزارش هفتگی کارورزی

حتما برای هفته اول و هفته آخر تکمیل شود

