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ضرورت كاربيني
آموزش عالي هر کشور ،هر اندازه از نظر آموزشهاي تئوريک (هم کالسيک و هم مدرن) قوي باشد ،باز هم در تهيهي زمينهي رشد
اقتصادي و صنعتي نميتواند به تنهايي موفق باشد .همين امر ،گسترش دامنهي آموزش و کسب تجربه از محيط واقعي کار را توجيه مي-
نمايد.
در حال حاضر که دوره مدرکگرايي سپري شده است و جامعه ،صنعت و دانشگاه بايد زمينههاي الزم براي کسب تجربهي مفيد را براي
دانشجويان فراهم سازد ،اجراي مؤثر درس کاربيني ،به عنوان کوششـي جهت ايجاد بينش صحيح نسبت به شغل و کسب و کـار آينـدهي
دانشجو و انطباق آموختههاي کالسي با آنچه در صنعت ميگذرد مورد توجـه اسـت تـا بششـي از خـالء آموزشـي ،آشـنايي بـا حـرَف و
مشاغل در صنعت را ترميم نموده ،به توسعهي نگرش دانشجويان نسبت به نظام خدمات و صنعت بيانجامد.
وقوف بيشتر دانشجويان به آنچه که در بششهـاي خـدمات و صـنعت مـيگـذرد ،آنهـا را قـادر خواهـد نمـود ،تـا دامنـهي اطالعـات و
مهارتها و شناسايي حرَف را توسعه دهند .عالوه بر اين ،تماس از نزديک کاربينان با خـدمات و صـنعت ،فرصـتهـاي مناسـب را بـراي
بهرهگيري از يافتهها و دانستههاي دوران تحصيل در موقعيتهاي عملي ،فراهم مينمايد و فرصتهاي مناسـبي را جهـت استعدادسـنجي و
به محک نهادن عالقهي کاربينان ،در پي خواهد داشت.
کاربيني دانشجويان ،در محيط واقعي حرفه و کسب و کار صورت گرفته تا با مشاهدهي الزامات محيطي حرفـه بـا آنهـا آشـنا شـده و بـا
بهرهگيري از دانش ناشي از محيط کار و خالقيت ،بتوان حلقههاي مفقوده را در نظام آموزش مهارتي تکميل نمود.

اهداف درس كاربيني
 .1آشنايي دانشجويان با محيط کسب و کار و مشاغل آيندهي خود مرتبط با رشتهي تحصيلي
 .2آشنايي با محيط واقعي کار ،روند جريان کار و فعاليتهاي منجر به توليد يا ارائهي خدمات
 .3آشنايي با جايگاه شغلي مورد نظر و نقش آن در مأموريت آن حوزهي شغلي
 .4آشنايي با موضوعات و مسائل شغل مورد نظر مانند ايمني ،سشتي و پيچيدگي کار
 .5آشنايي با مؤلفههاي مشتلف محيط واقعي کار مانند :فرهنگي ،اجتماعي و اقتصادي
 .6آشنايي با شايستگيهاي مورد نياز براي احراز شغل مورد نظر
 .7ارتقاي انگيزهي دانشجو براي فعاليت در حوزهي شغل مرتبط با رشتهي تحصيلي و تحولآفريني در آن از طريق آشنايي با مزايا و
امتيازات حوزهي شغلي
و نهايتاً:
 .1آشنايي با مسائل کارگاهي ،کارگري ،اجتماعي و روبرو شدن با واقعيتهاي عيني کسب و کار به طوري که فرصت تطبيق
آموختههاي بعدي را با واقعيتهاي کار پيدا نموده و در رفع کمبودها و نواقص احتمالي بکوشند.
 .2واقف شدن به اهميت مهارتها و رابطهي بين آنها و نحوهي همکاري صاحبان مهارتها و تشصصهاي مشتلف و نقش هر کدام
در پيشبرد کارها.
 .3آگاهي يافتن به نحوهي مديريت کسب و کار و مهارتهاي مورد نياز آن و لزوم تسلط کافي به کارهاي عملي و مديريت اجرايي.
 .4ايجاد فرصتي مناسب براي شکوفايي خالقيتهاي دانشجويان و ارائهي روشهاي بهتر در بهبود کسب و کار.
 .5انتقال نحوهي استفاده از مهارتها و دانش کسب و کار به دانشجويان براي ورود عالمانهتر به کسب و کار.

فرم گزارش كاربيني
مركز آموزش علمي كاربردي بابل

كاربين محترم :اين گزارش حاصل مشاهدات شما از محـيط واقعـي کـار مـيباشـد کـه شـامل مشـاغل متعـدد بـوده و شـما
ميبايست آن را با راهنمايي مدرس خود صرفاً در زمينهي شغلي مرتبط با رشتهي تحصيلي خود تکميل نماييد.

الف) مشخصات كاربين:
شماره دانشجويي:

نام:

نام خانوادگي:

نيمسال تحصيلي:

مقطع تحصيلي :کارداني

کارشناسي
نام مرکز آموزشي:

رشتهي تحصيلي:
وضعيت اشتغال :بيکار

شاغل مرتبط با رشتهي تحصيلي

عنوان شغل:

ميزان درآمد ماهانه به ريال:

شاغل غير مرتبط با رشتهي تحصيلي

مدرس:
شماره تماس:
نشاني:
پست الکترونيکي:

ب) مشخصات محيط واقعي كار مورد بازدید:
نام و نشاني محيط واقعي کار مورد بازديد:
نوع محيط واقعي کار مورد بازديد:

دولتي

تعداد تقريبي کارکنان:
زمينهي فعاليت:
بشش تحقيق و توسعه :دارد

ندارد

سازمانهاي ذيربط و مرتبط با حوزهي شغلي:

عمومي

خصوصي

تعاوني

تاریخچهي تشکيل بنگاه اقتصادي ،سازمان یا شركت:

توصيف محل كار:
ج) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محيط واقعي كار شرح مختصر و كافي ارائه نمایيد:

 توصيف فرایند انجام كار
 -1تشريح جريان فرايند کار:
 -2ماشينآالت ،دستگاهها و ابزارها:
 -3محصوالت توليد شده (کاال يا خدمات) و نحوهي ارائهي خدمات پس از توليد و تحويل:
 -4نحوهي کنترل کيفيت انجام فعاليتها:
 -5تکنولوژي به کار گرفته شده و مقايسه با تکنولوژي روز دنيا در اين بشش:
 -6مالحظات طراحي محيط کار و چيدمان :الف) در قسمتهاي غير توليدي ب) در قسمتهاي توليدي

 توصيف توانمنديها و مهارتهاي مورد انتظار براي احراز شغل مورد نظر
 -1ويژگيهاي مهارتي:
 -2دانش و استعدادهاي مورد نياز:
 -3ويژگيهاي جسماني:

 توصيف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل مورد نظر
 -1سشتي و پيچيدگي کار:
 -2نکات مربوط به قوانين و مقررات انجام کار:
 -3نکات مربوط به ايمني و بهداشت:
 -4نکات مربوط به مسائل فرهنگي و اجتماعي (جاذبه و انگيزههاي شغلي)
 -5وضعيت درآمدي و مباحث اقتصادي:

 مشاغل و مهارتهاي موجود در محل كار
ردیف
1
2
3

عنوان شغل یا مهارت

شرح مختصر

ت) تحقيق ،توصيف و مقایسهي ویژگيهاي شغل مورد نظر در داخل و خارج كشور:

ث) ارایهي نظرات و پيشنهادهاي كاربين در خصوص موقعيت فعلي و آیندهي شغل مورد نظر:

 ضمايم:فرمها و جداول موجود در محل کاربيني جهت انجام فعاليت ها
نقشهها و راهنماها
کاتالگ و بروشور
نقشههاي فني
ديگر موارد
 -منابع و ماخذ مورد استفاده:

فرم ارزشيابي درس كاربيني
مركز آموزش علمي كاربردي بابل

نام:

نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

مقطع تحصيلي:

رشته تحصيلي:

مرکز آموزشي:

مدرس:

عوامل ارزیابي

ردیف

نمره ارزیابي

1

رعايت نظم و مقررات آموزشي

()0-3

2

رعايت ضوابط و مقررات محيط کار

()0-2

3

رعايت شئونات دانشجويي

()0-2

4

ارايه گزارش بازديد(کتبي و الکترونيکي)

()0-10

5

ارايهي نظرات و پيشنهادها

()0-3

جمع

()0-20

امتياز

محل نام و امضاء استاد

 اين فرم توسط مدرس كاربيني تكميل ميشود.

فرم تعهد كاربين

تاريخ:

مركز آموزش علمي كاربردي بابل

نام:

نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

مقطع تحصيلي:

نيمسال تحصيلي:

رشته تحصيلي:

مرکز آموزشي:

نام استاد درس کاربيني:

اينجانب با آگاهي از اينکه بازديد از محيط واقعي کار ،به منزلهي بشش عملي درس کاربيني ميباشد ،متعهد مـيگـردم کليـهي
مقررات آموزشي و همچنين ضوابط اعالم شده از سوي محيط واقعي کار را به طور کامل رعايت نموده و چنانچه حـين بازديـد
ضرر و زياني از ناحيهي اينجانب وارد گردد ،برابر مقررات مربوط ،مسئوليت جبران آن را ششصاً بر عهده ميگيرم.

امضاء

سواالت مشاهدهي محل كار ،شغل سایه
كاربين گرامي:
براي پاسخ به پرسشهاي اين صفحه نياز به مشاهدهي دقيق محل کار و استفاده از مستندات شرکت و توضيحات راهنما داريد.
در حين مشاهدهي فعاليت هايي که مرتبط به يک شغل است سعي کنيد خودتان را در جايگاه شاغل قرار داده و احساسات و
عالقهي خود را نيز ارزيابي نماييد .آيا از اين شغل لذت ميبريد؟
يک يا دو شغلي را که بيشتر به آن عالقهمند شديد را انتشاب و محور پاسخ به سواالت را بر اين اساس قرار دهيد .اين موقعيت
ميتواند کمکي به انجام کارورزي شما پس از گذراندن ترم دوم نيز باشد.
نام و نام خانوادگي کاربين:

تاريخ:

نام و نام خانوادگي مدرس:

نام شرکت:

نام محصوالت توليدي يا خدمات قابل ارائه:

نام و نام خانوادگي راهنما:

نام محل مورد بازديد در شرکت:

شغلهاي مشاهده شده:

نام يک يا دو شغل مورد عالقه:
 .1کار اين دپارتمان در کل فعاليت شرکت چيست؟
 .2شرح مشتصر بازديد از محل کار
 .3با توجه به توضيحات راهنما بيشتر از چه بششي لذت بردهايد و چه شغلي را بيشتر پسنديد؟
 .4به چه مهارت و دانشي براي درک توضيحات راهنما نياز داريد؟
 .5آيا مهارتهاي فني براي شغلي که پسنديديد کافي است يا مهارتهاي ديگري مورد نياز است؟
 .6کداميک از مهارتهاي حل مسألهي زير در اين شغل مورد نياز است و چگونه بايستي آن را به کار برد؟
الف -سازماندهي و برنامهريزي
ب -تفسير و ارتباط اطالعات دريافتي
ج -تفکر خالق
د -تصميمسازي
ه -تجزيه و تحليل مشکل
و ...-
 .7در مشاهدهي محيط کار به استفاده از مهارتهاي کار با ديگران مثل خدمت به مشتري ،تشريک مساعي به صورت تيم
کاري ،آموزش ديگران ،راهنمايي ديگران ،رفع مزاحمت و مشکل مواجه شديد؟ اگر بله شرح دهيد.
 .8براي تصدي شغلهايي که مشاهده کرديد چه مهارتهاي مديريتي مورد نياز است؟ هدفگذاري ،خودارزيابي ،استفادهي
مفيد از زمان ،مديريت بحران و ....

 .9دانستن زبان انگليسي در اين موقعيت شغلي ضرورت دارد؟ آيا باعث افزايش کارآيي فرد ميشود؟
 .10آيا تعليم و تربيت خاصي براي احراز اين شغل الزم است؟ آيا نياز به مدرک دانشگاهي يا گواهي خاصي دارد؟
 .11وضعيت اين شغل در  5يا  10سال قبل چگونه بوده و پيشبيني ميکنيد تا  5سال آينده به چه سمتي برود؟
 .12آيا خودتان را براي انجام اين شغل مناسب ميبينيد؟ کدام شايستگي شما بيشتر در اين شغل مؤثر است؟
 .13عالقهي قبلي شما براي اشتغال چه بوده و اکنون پس از مشاهدات اين محيط عالقهي شغلي فعلي شما چيست؟

 جايگاه شغلهاي مورد عالقهي خود را در سايت او*نت  O*NETو سايتهاي معتبر ديگر بررسي نموده و مهارتها،
توانمنديها ،دانش مورد نياز و اطالعات مهم مرتبط را استشراج و در جدولي ارائه نماييد.
 آيندهي اين شغل را بررسي و اثر تغييرات تکنولوژي بر اين شغل را ارزيابي نماييد.
 ميزان متوسط درآمد فعلي شغل در داخل و خارج کشور را ارزيابي و جايگاه آن را در بين شغلهاي ديگر از نظر درآمد
بررسي نماييد.

