
 

 

 بسمه تعالی

دانشگاهآزاداسالمیطرحپویشنامهشیوه





مقدمه

ها و  تولید، پشتیبانی "به عنوان سال  0011سال نامگذاری  خصوص مطالبات مقام معظم رهبری در تحقق

در زمینه تربیت دانشجوی ماهر و  این دانشگاهایفای نقش جدی آزاد اسالمی و  دانشگاه در "اه مانع زدایی

مستلزم توام کردن بر پایه نظامنامه نظام آموزش فنی، حرفه ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسالمی، کارآفرین 

آموزش و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی از طریق طراحی مدل ها و الگوهای کاربردی از 

 سیاست های کلی اشتغال مبنی برتباط نظام مند دانشگاه با جامعه و صنعت است. این امر در بند دوم ار

آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار )فعلی و آتی( و ارتقاء توان »

همکاری بنگاه های  کارآفرینی با مسئولیت نظام آموزشی کشور و توام کردن آموزش و مهارت و جلب

و  توام کردن آموزش و مهارت با هدف که "طرح پویش"نیز مورد تاکید قرار گرفته است. لذا «اقتصادی

 مند دانشگاه با صنعت و جامعه و یک الگوی کاربردی از ارتباط نظام افزایش سطح کارآمادگی دانشجویان

 وارد گام اجرایی در سطح استان اصفهان، پس از گذشت یکسال اجرای آزمایشیطراحی شده است، 

با  انیسرش یافته و نیروی انگست صنعت و جامعهدو سویه دانشگاه با  لامعتارتباط  ،طرحدر این . گردد می

ضمن فراهم کردن نیروی تربیت می شود. همچنین در این طرح، توسط دانشگاه آن ها  کیفیت مورد نیاز

بر اساس این پاسخ داده خواهد شد. جوانان نیز  دغدغه اشتغال، به و جامعه متخصص مورد نیاز صنعت

نهادها و  به کارورزی شده مشغول نهادها و صنایع مختلفالیت در عبه ف ،لبا تحصی گام، دانشجویان همطرح

مهارت ها و شایستگی های  ها، توانمندیبسترهای رشد دانشجویان،  نای حامیبه عنوان  و صنایع کشور

 . فراهم می نمایندی کار عآنها را در عرصه محیط واق حرفه ای

 و اختصارات . تعاریف1 ماده

دانشگاه آزاد نظام مند  و پیوند ارتباط توام کردن آموزش و مهارت و ایجاد با هدف که طرحی طرح پویش:

در  دانشجو همزمان با تحصیلحضور جدی  به اجرا در می آید و در آن امکان اسالمی با صنعت و جامعه

ضمن تجربه آموزی در  فراهم می شود. بر اساس این طرح دانشجویان های تولیدی و نهادهای اجتماعی بنگاه



 

 

ارتقا ها، مهارت ها و شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای خود را  توانمندی از یک سو محیط کار واقعی،

 د.شو فراهم میها  برای آنکمک هزینه تحصیلی کسب درآمد و امکان از سوی دیگر د و نده می

 .دانشگاه آزاد اسالمیپویش  پذیرفته شده در طرح دانشجوی :یپویش دانشجوی

و یدا اجتمداعی فعدال در     خددماتی فنداوری،   ، پژوهشدی، تولیددی صتعتی، در اینجا منظور واحدهای حامی:  

کنند  آمادگی میشجویان طرح پویش اعالم که جهت بکارگیری دانو یا علمی و فرهنگی های اقتصادی  عرصه

دانشجو را در مجموعه خود بده عندوان کدارآموز طدرح پدویش پذیرفتده و او را مدورد         ،و پس از انجام مراحل

 دهند. حمایت قرار می

 لتحصدی  نمدورد نظدر دانشدجویان در حدی     صهای عملی که در راسدتای تخصد   آموزش :یتمهارهای  دوره

  .شود به دانشجویان داده می متناسب با نوع فعالیت حامی

عنوان درسی که برای دانشجویان پویشی خارج از واحدهای مصوب تعریدف شدده اسدت.     :پویش کارآموزی

واحدد، کارشناسدی    8واحد، کارشناسی پیوسته  6این واحدها برای دانشجوی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

 واحد است. 0ارشد و دکتری 

کند دانشجو  که تایید می -دانشجوتحصیلی اصلی از مدرک به غیر -گواهینامه ای  پویش: گواهینامه طرح

الزم را در رشته تخصصی مهارت و کارآمادگی موفق به گذراندن کامل طرح پویش شده و به غیر از تحصیل، 

. در و آمادگی ورود به شغل های تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی خود را دارا مدی باشدد   خود بدست آورده

 ضروری است.نیز مذکور ذکر نام حامی یا حامیان گواهینامه 

 دانشگاه آزاد اسالمی است.منظور  دانشگاه:

 منظور سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی است. سازمان:

  باشد. دانشگاه آزاد اسالمی استان می نامه در این شیوه استان:

 منظور واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی است. واحد:

 ر رییس یکی از واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی است.منظو رییس واحد:

 همانندد تعیدین مدی شدود و    حدامی   عضو هیات علمی واحد دانشگاهی یا فردی که از طرف: مهارتی استاد

 مهدارتی بده عندوان اسدتاد     کده افدرادی   دارد. نظارت در طرح پویش دانشجو فعالیت روند بر کارآموزی استاد



 

 

صالحیت های علمی و عمدومی توسدط    باشد و از نظرشرایط عمومی تدریس را داشته  معرفی می شوند باید

  .دنواحد دانشگاهی تایید شو

بستر و زیر ساخت دانشگاه آزاد اسالمی که در جهت توسعه فناوری و نوآوری ایجاد شده  سرای نوآوری:

 است.

 . اهداف2ماده 

 .بازار کار تامین نیروی متخصص و ماهر مورد نیاز تولید، خدمات و .0

 افزایش سطح کارآمادگی دانشجویان.  توام کردن آموزش و مهارت و .2

 .هموار کردن زمینه های اشتغال و ایجاد آینده شغلی برای دانشجویان .3

 برای فارغ التحصیالن دانشگاه.های جدید اشتغال  خلق فرصت وتربیت نیروی کارآفرین  .0

های تحصیلی مورد نیاز کشور که به دلیل ضعف در ارتباط بدین   در رشته یانتوزیع متناسب دانشجو .5

 .اندصنعت و دانشگاه از اولویت انتخاب دانشجو خارج شده 

کمک به تدامین  .حامی واقعی نیازهای با دانشجو شدن آشنا جهت به نوپا هایشرکت کمک به ایجاد .6

 .شهریه و کمک هزینه تحصیلی دانشجو

 .تر در دانشگاه یفیایجاد انگیزه در دانشجو برای تحصیل ک  .7

پویشطرحنندهدرکشرکتدانشجویانووظایفشرایط.3ماده

 حدامی محیط کاری های الزم برای کارآموزی در  ها و توانایی از حداقل مهارت باید یپویش دانشجوی

مدورد بررسدی و    حدامی دگان دانشدگاه و  این موضوع در کمیته ای با حضور نمایند  داشته باشند. مورد نظر را

پس از تایید دانشجو به عنوان دانشجوی پویشی، دانشجو موظف به رعایت مقررات ذیل گیرد.  ارزیابی قرار می

 است:

 ،با امضدای قدرارداد بدا حدامی    از واحد دانشگاهی نامه  و معرفیدانشجوی پویشی پس از اخذ پذیرش  -1

ساعت( با توجه  201 حداقل واحد به میزان 2 )هر شود میپویش تعهد به اخذ واحدهای کارآموزیم

واحد و کارشناسی  6واحد، کاردانی و کارشناسی ناپیوسته  8به مقطع تحصیلی )کارشناسی پیوسته 

 درسی سقف تعداد واحدهایمذکور خارج از کارآموزی واحدهای . واحد( 0ارشد و دکتری تخصصی 

یدا  است و جایگزین هدی  واحدد الزامدی     در طول دوره تحصیلی است که دانشجو موظف به اخذ آن

 نیست. ی دروس رشته تحصیلی دانشجوها سرفصلبرنامه های درسی و  مربوط بهاختیاری 



 

 

است و به لحاظ حضور به موقع، انجام  حامی مفاد قرارداد خود با دانشجوی پویشی موظف به رعایت -2

ری و هدای سدخت افدزاری، ندرم افدزا      دارایدی حفظ هایی که پذیرفته و امانتداری در زمینه  مسئولیت

  توجهی به عهده خود اوست. مقید باشد و مسئولیت حقوقی هرگونه بیاطالعات محرمانه حامی 

 حدامی هدای دانشدگاه و    ها و دستور العمل بخشنامهت، راملزم به رعایت تمامی مقردانشجوی پویشی  -3

  باشد. مورد نظر می

قوانین حقوقی حاکم بر دانشجوی پویشی همانند قوانین حاکم بر دانشجویان کارآموزی و کدارورزی   -4

مسئولیت هر حادثه ناشدی   حامیاست و دانشجوی پویشی در صورت عدم رعایت مقررات دانشگاه و 

 توجهی به عهده خود اوست.  از بی

، واحدد دانشدگاهی   مهدارتی در صورت عدم رعایت انضباط الزم با وجود تذکرات کافی از سوی استاد  -5

 محروم نماید. این طرحاز مزایای  وی را ونموده  تواند دانشجو را از طرح خارج می

 بگذرانند. با موفقیت شود که دوره را به طور کامل طرح پویش تنها به دانشجویی اعطا میگواهینامه  -6

اسدتاد  های خود در پایان هدر تدرم بده     ملزم به ارائه گزارش حضور و شرح فعالیتجوی پویشی دانش -7

 اشد.ب خود میمهارتی 

های خارج از چدارچوب طدرح در    ی در محیط کار و یا تحمیل خواستهدر صورت بروز هر گونه مشکل -8

دانشگاهی اطالع داده و یا واحد مهارتی الزم است موضوع در اسرع وقت به استاد  آموزی،محیط کار

 شود تا نسبت به اصالح وضعیت و یا برخورد الزم از سوی واحد دانشگاهی اقدام گردد.



 وظایفواحددانشگاهی.4ماده

 پذیرند و تمایل به همکاری دارند. که شرایط طرح پویش را می شناسایی حامیان -1

برگدزاری جلسدات    هدای ترویجدی،   اطالع رسانی و تبلیغات مستمر به دانشجویان، برگدزاری کارگداه   -2

الزم . های کار با حضور حامیدان  نمایشگاهو دانشجویان و همچنین برگزاری مستمر  مشترک حامیان

و  ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی تعداد دانشدجویان پویشدی  شاخص های به ذکر است یکی از 

 است. فعالیت در این زمینه

 تحصیلی و ترم تابستانه برای همه مقاطع تحصیلی. های  ارائه واحد کارآموزی پویش در ترم -3

های علوم پایده، فندی    های کم مخاطب نظیر رشته تالش در جهت جذب دانشجوی پویشی در رشته -4

 متقاضی هست. حامیانیت اشتغال آنها در مهندسی و کشاورزی که ظرف



 

 

به لحاظ اطمیندان از حضدور    های کار حامیان محیط های عمومی، محیطی و ایمنی بررسی صالحیت -5

های واحدهای دانشگاهی یا استان شرایط محدل   شود حراست توصیه میخصوص دانشجویان. در این 

 کارآموزی را تایید نمایند.

 .طرح پویش هم نامه همکاری با حامیامضای تفا -6

واحد دانشگاهی موظف است از سدویی نیازهدای حدامی را دریافدت و از سدویی از بدین دانشدجویان         -7

نام کند. پس از آن با برگزاری جلسات مصاحبه بدا حضدور حدامی و واحدد دانشدگاهی،       متقاضی ثبت

دانشجویان پذیرفته شده و واحد دانشگاهی رسما دانشجو را به عنوان دانشجوی پویشدی بده حدامی    

گردد. واحد دانشگاهی  کند.  بین دانشجو و حامی قرارداد گذراندن دوره پویش منعقد می معرفی می

نماید. واحد دانشگاهی و حدامی در   ه عنوان ناظر و راهنمای علمی و اجرایی نیز قرارداد را تایید میب

 شود.  توافق کرده و در مرحله بعد طرح برای دانشجو شروع میمهارتی جهت استاد 

 .پویشی دانشجوی و حامی بین  قرارداد قالبتایید  -8

. دانشدگاه نقدش معرفدی دانشدجو بده      )دانشجویان( پویشی و حامی دانشجوی قرارداد بین نظارت بر -9

های دانشگاه در همان حدی است که  عنوان کارآموز و نظارت علمی بر عملکرد او را دارد و مسئولیت

 های مازاد بر آن ندارد. در قوانین مربوط به کارآموزی تعریف شده و مسئولیت

های مهارتی و تخصصدی   برای برگزاری دوره حامیند متناسب با نیاز توا واحد دانشگاهی می -11

در اجدرا و آمدوزش    چندین بسدیار مطلدوب اسدت کده حدامی      های الزم را فراهم کندد. هم  زیرساخت

های عملی دانشجویان در چارچوب مقررات دانشگاه مشارکت نماید تا متناسدب بدا نیداز خدود      درس

 دانشجوی پویشی را آموزش دهد.

شهریه و تحصیل دانشجویان پویشی و منظدور  ز کمک هزینه ارائه شماره حساب جهت واری -11

 نمودن مبلغ واریزی به حساب شهریه و مطالبات دانشجویان پویشی.

 روندد  ربد  موزیکدارآ  اسدتاد  همانندد  تدا  پویشی دانشجوی و حامی به مهارتی استاد معرفی -12

  یدا  مددعو  اسداتید  سدایر  همانند مذکور مهارتی استاد است الزم. باشد داشته نظارت دانشجو فعالیت

 بده  که افرادی. است کارآموزی مشابه آموزانه پرداخت و تهداش را تدریس عمومی شرایط ،وقت تمام

 صدالحیت  نظر از و باشد داشته را تدریس عمومی شرایط باید شوند می معرفی مهارتی استاد عنوان

 . شوند تایید دانشگاهی واحد توسط عمومی و علمی های

و حدامی  مهدارتی  گزارش عملکرد خود را به استاد  تحصیلی پایان ترمدانشجوی پویشی در  -13

برای واحدهای وی نمره  ،کارآمادگی میزانپس از شرکت در آزمون عملکردی تعیین  دهد و ارائه می

کل دانشجو در معدل دوره کارورزی طرح پایش شود. نمره  میلحاظ کارآموزی اخذ شده در آن ترم 

 پویش دانشجو درج می گردد.طرح ه گواهینامبی تاثیر ولی در 



 

 

در جذب دانشجویان تحصیالت تکمیلی همکاری که  نشگاه موظف است در مورد حامیانیدا -14

در قالب نظام موضدوعات یکدی از برنامده هدای علمدی      را آن ها پژوهشی مورد نیاز  موضوعات ،دارند

 دانشگاه  لحاظ نماید.

هدای داندش بنیدان تحدت      درآمدزای واحد دانشگاهی، سراهای نوآوری و شرکت بخش های -15

تواندد از محدل درآمدد خدود      د و دانشگاه مینی را داشته باشحامتوانند نقش  پوشش دانشگاه نیز می

و یا معداون  مرکز رشد  مدیر مطابق با ساعات همکاری دانشجو که به تایید رییس سرای نوآوری و یا

رسیده باشد، به حساب به حساب شدهریه دانشدجوی پویشدی    )به ترتیب اولویت(  توسعه منابع واحد

 منظور گردد. 

 

 ی.وظایفحام5ادهم

جهت ارزیابی صالحیت را در اختیدار واحدد دانشدگاهی قدرار      العات مورد نیازمتقاضی باید اط حامی -1

 دهد.

الزم است به لحاظ محیطی و امکانات، از شرایط مناسب مورد تایید واحدد دانشدگاهی جهدت     حامی -2

 حضور و فعالیت دانشجو برخوردار باشد.

کارهدای خدارج از عدرف    بکارگیری دانشجوی پویشی در قالب کارآموزی پویشی بدوده و از تحمیدل    -3

 کارآموزی و تخصص دانشجو باید اجتناب شود.

آشنایی با ظرفیت دانشجو، در صورت توافق طرفین خارج از طرح پدویش بدا   می تواند پس از  حامی -4

ای  ه به تحصیل تمام وقت دانشدجو لطمده  دانشجو به صورت موردی قرارداد داشته باشد به شرط آنک

 دانشگاهی مطلع گردد. الزم است واحد و فقط نزند و این توافق ارتباطی با دانشگاه ندارد

قرارداد پویش دانشجوی کارآمورزی تلقی شده و حامی قوانین حاکم  دانشجویان پویشی در چارچوب -5

های ناشی از قوانین نیروی کار نشود. ضمنا حامی  بر کارآموزی را باید رعایت کند تا دچار محدودیت

می تواند با کمک واحد دانشگاهی در جهت تربیت نیروی مورد نیاز خود در حین تحصدیل دانشدجو   

  پویشی را در اولویت استخدام قرار دهد.اقدام و دانشجویان 

تواند با ایجاد دفاتر و یا واحدهای توسدعه و تحقیدق در سدراهای ندوآوری و یدا واحددهای        حامی می -6

، بستر همکاری دائمی با واحد دانشگاهی به طور مستمر فراهم ی در صورت توافق با طرفیندانشگاه

 کند.

کمک هزینه و یا جبران هزینه شهریه به حساب پدویش  تواند مبالغ پرداختی خود را بابت  حامی می -7

  شود مطابق توافق پرداخت نماید. دانشگاه که از سوی واحد دانشگاهی معرفی می

 



 

 

 . وظایف سازمان6ماده  

 .از سوی معاونت توسعه منابع موافقت با ایجاد حساب پویش در واحدهای متقاضی طرح -1

که موفق به گذاراندن دوره مدورد تاییدد واحدد     پویش برای دانشجویان پویشیگواهینامه صدور  -2

 اند.  دانشگاهی شده

)به عنوان نداظر(  دانشجو و تایید واحد دانشگاهی منعقد شده بین حامی، اردادهای تیپ تایید قر -3

از سوی مرکز حقوقی دانشگاه و در موارد خاص خارج از تیپ قدرارداد، انجدام خددمات بررسدی     

 ها یا سازمان. تانقراردادها توسط دفاتر حقوقی اس

هدای ذیدربط در جهدت توسدعه و      های توافقات کالن مورد نیاز در سطح ملی با دستگاه پیگیری -4

آموزش های عمومی و و معاونت  و نوآوری فناوریتحقیقات، معاونتتقویت طرح پویش از سوی 

 مهارتی.

و متناسب با نیاز حامیان با رویکرد مهارت آموزی و ها  ایجاد چابکی در تغییر سرفصلبه منظور  -5

بدا محوریدت معاوندت آمدوزش هدای عمدومی و       کارگروه ویدژه ای  ها  بر اساس درخواست استان

 گردد.می موضوعی تشکیل  معاونت هایسایر  مهارتی و با مشارکت

و در همکاری با  موضوعی های معاونت سایر مشارکت با مهارتی و عمومی های آموزش معاونت -6

و استانداردهای سنجش واحدهای کارورزی  نهاد حامی به تدوین استانداردهای محتوایی

می کارآموزان طرح پویش اقدام  و میزان کارآمادگی شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای

  نماید.

سنجش شایستگی ها و صالحیت های حرفه ای و میزان کارآمادگی دانشجویان شرکت کننده  -7

معاونت آموزش های عمومی و  بر اساس استانداردهای تعیین شده از سویطرح پویش  در

می صورت و با استفاده از ظرفیت مرکز سنجش، پذیرش و امور فارغ التحصیلی دانشگاه مهارتی 

 .پذیرد

 اداره کل فارغ التحصیلی دانشگاه صادر می شود. گواهینامه پایان دوره طرح توسط  -8

تان توسدط  توسدط اسدتان و عملکدرد اسد     در اجرای طدرح پدویش   شگاهیعملکرد واحدهای دان -9

و اسدتان   ارزیابی شده و بر اساس این ارزیابی ها، واحدهای دانشگاهیسازمان در پایان هر سال 

 د. نگردمی رتبه بندی ها در زمینه تحقق اهداف طرح 

 خراسدان  زنجدان،  ،یشدرق  جدان یآذربا زد،ید  اصدفهان،  یها این طرح از تاریخ ابالغ در استان -11

 میشهر قددس و ربداط کدر    ار،یشهر یو واحدها یمرکز ن،یخوزستان، قزو البرز، کرمان، ،یرضو

 است.  یشیپو یدانشجو مجاز به اخذ واحد کارآموز 0011و از ترم تابستان  گرددیشروع م



 

 

دانشدگاهی، روسدای   ماده تنظیم شد و مسئولیت حسن اجرای به عهده روسای واحدهای  6 در نامه این شیوه

 باشد. و معاونین سازمان می ها استان

 

  

 

 

 

 


