( درس کارورزی  1و ) 2
مراحل و شرح کامل وظايف دانشجويان کارورزی  1و 2
تذکر مهم :الزم است تمامی فرم ها و گزارش ها بصورت دست نويس تکمیل گردد.
 -1اخذ واحد کارورزی در زمان ثبت نام
 -2جستجو برای يافتن محلي مناسب جهت کارورزی و کسب موافقت مديريت واحد مورد نظر.
 در انتخاب محل کارورزی دقت نماييد زيرا فرم معرفي نامه برای هر دانشجو فقط يك بار صادر ميگردد.


ضمنا گذراندن کارورزی در دفاتر ثبت اسناد رسمي برای دانشجويان رشته حقوق ثبتیي موجب اخذذ امتاذاز
ويژه برای دانشجو خواهد بود.



الزم بذکر است کليه فعاليت های اجرايي در زمان کارورزی بايد مرتبط با رشته مربوط باشد.

 -3تکمال فرم درخواست نامه جهت کارورزی از وب سايت مرکز به آدرس www.uast45.ir

 -5دريافت معرفي نامه دانشجو از آموزش در زمان تعاان شده در سايت مرکز.
 -4اخذ کاربرگ های مربوط (فرم گزارش کار هفتگي  -فرم گزارش کار ماهانه) از وب سايت مرکز و تکماذل آن
ها بصورت هفتگي و ماهانه توسط کارورز (دست نويس) و تاياد سرپرست کارورزی (مهر و امضا) و تحويذل
به آموزش و ناز تکمال فرم ارزيابي نهايي کارورزی توسط سرپرست کارورزی و ارائه آن به صورت محرمانذه
به آموزش.
 -6آغاز فعالات در محل کارورزی براساس برنامه تعاان شده.
مدت کارورزی  252 :ساعت.

تاريخ شروع  :طبق زمانبندی مندرج در سايت مرکز.
تاريخ پايان  :طبق زمانبندی مندرج در سايت مرکز.
 -7تنظيم گزارش کارورزی براساس فعالات انجام شده مطابق با نحوه نگارش مصوب( .دست نويس)
 -8تنظام گزارش تکمالي طبق فرمت مصوب ،در بخش "نحوه نگارش گزارش" و قراردادن آن در بخش ضمائم.
 -9تاخار در انجام وظايف و تحويل فرمهای مربوط  -موجب کسر نمره ،حذف و در مواردی مي توانذد مذردودی
اين درس را موجب شود.

کماته کارورزی

نحوه نگارش گزارش کارورزی
عنوانهای زير مي بايست در گزارش وجود داشته باشد( :بصورت دست نويس)

 -1فهرست
 -2مقدمه (توضاح مختصری در مورد نحوه عملکرد دانشجو در محل کذارورزی ،دسذتاوردهای
اين دوره و تجارب اندوخته شده ).
 -3معرفي محل کارورزی
 معرفي کل سازمان/نهاد/شرکتي که کارورزی در آن انجام شده است.
 شرح کلي فعالاتهايي که در آن سازمان/نهاد/شرکت انجام مي گارد.
 نمودار سازماني محل کارورزی و مشخص نمودن بخشي کذه کذارورز در آن فعالاذت
کرده است.
-5

فعالات انجام شده (فعالات واگذار شده به دانشجو جهت کارورزی)
 تعريف فعالات واگذار شده.
 نحوه انجام فعالات (با توضاحات کامل).

 -4عناوين مربوط به شرح تفصالي آموخته ها.
 در اين قسمت الزم است موضوع يا موضوعاتي که کارورز فرا گرفته است به تفصذال
شرح داده شود.
 -6ضمائم
 کاربرگ ها
 درج گزارشات مطابق با جدول مندرج در صفحه بعد ،در بخش ضمائم.

آشنايي با موارد مندرج در جدول ذيل برای رشته های مختلف و تهاه گزارش الزم از عناوين مربوط ( هر عنووان دودا
صفحه بصورت دست نويس ) و درج در قسمت ضمائم گزارش کارورزی الزامي است.
رديف

رشته

مقطع

عناوين

کارداني

درخواست تامان خواسته  /تامان دلال  /سازش  /معاينه محل  /تحقاق

کارورزی1

محلي  /ارجاع امر به کارشناس  /دستور موقت  /ارجاع امر به داوری.

مجموعه رشته های
حقوق به غار از

(گزارش در دادخواست مطالبه مهر به نرخ روز  /مطالبه نفقه معوقه  /طالق از طرف

دستاار قضايي و

خصوص هر زوج.

حقوق ثبتي

16

عنوان شکوائاه در رابطه با قذف  /مزاحمت با چاقو  /مزاحمت تلفني  /تصرف

الزامي است)

عدواني  /افترا ،توهان و هتک حرمت.

کارداني

کارورزی1

کارشناسي
حقوق ثبتي
دستاار قضايي
حقوق اداری

تنظام اسناد مربوط به عقد باع  /انتقاالت قطعي  /معاوضه  /اجاره /
(گزارش در مزارعه  /مساقات  /مضاربه  /جعاله  /وديعه  /عاريه.
خصوص هر آموزش و تنظام قولنامه  /مبايعه نامه.
12

عنوان

الزامي است)
کارداني

بررسي فناوری  / GPRS / GSM / Wimax / ADSL / .Netتلفن های

کارورزی1

اينترنتي .VOIP
مجموعه رشته های
کامپاوتر

(گزارش در بررسي مدارک قابل ارائه توسط شرکت  Microsoftو معرفي و شرح
خصوص هر آنها.
9

عنوان بررسي تفاوت زبان های برنامه نويسي  C++ ،Cو .C#

الزامي است)
کارشناسي

کارورزی1

مهندسي

(گزارش در

فناوری اطالعات

خصوص هر
11

عنوان

الزامي است)

نحوه دريافت مجوز ثبت و تکثار نرم افزار.
بررسي فناوری های  / GPRS / GSM / .Netتلفن های اينترنتي

VOIP

.Data Mining / Grid Computing / Cloud Computing /
بررسي تفاوت های موجود در انواع پايگاه های داده از جمله ،Access
 SQLو .Oracle
بررسي تفاوت زبان های برنامه نويسي  C# ،C++ ،Cو .JAVA
بررسي نحوه ارتباط زبان های برنامه نويسي و پايگاه ها داده.
نحوه دريافت مجوز ثبت و تکثار نرم افزار.

کارداني

کارورزی1

کارشناسي
امور فرهنگي

(گزارش در
خصوص هر
6

عنوان

الزامي است)

عرصه های تهاجم فرهنگي  /ابزارهای تهاجم فرهنگي  /عملاات
رواني در جهت تهاجم فرهنگي  /عوامل داخلي موثر در تهاجم
فرهنگي  /نتايج تهاجم فرهنگي  /مقابله با تهاجم فرهنگي

1

رديف

رشته

عناوين

مقطع

 -1شرح و نمونه دادخواست واخواهي
 -2شرح و نمونه دادخواست تجديد نظر
 -3شرح و طرح دعوای چک ،سفته و برات
کارداني

کارورزی2

مجموعه رشته های
حقوق به غار از
حقوق ثبتي

 -5شرح و دادخواست صدور مهريه
 -4شرح و دادخواست طالق از طرف زوج

(گزارش در  -6شرح و دادخواست طالق از طرف زوجه
خصوص هر  -7شرح و دادخواست طالق توافقي
12

عنوان  -8شرح و دادخواست نفقه ايام گذشته

الزامي است)

 -9شرح و تقاضای صدور حکم حضانت فرزند برای مادر
 -12شرح و دادخواست صدور گواهي حصر ورثه
 -11شرح و دادخواست التزام به انتقال سرقفلي
 -12شرح و دادخواست تخلاه به دلال تاخار در پرداخت اجاره بها
(شرح و نمونه اسناد مربوط به):
 -1وکالت – امور اداری

کارداني

کارورزی2

علوم ثبتي

کارورزی2

دستاار قضايي

(گزارش در
خصوص هر
12

عنوان

الزامي است)

 -2وکالت – حساب های بانکي
 -3وکالت – حقوق (مستمری  -بازنشستگي)
 -5وکالت – خريد اتومبال
 -4وکالت – خريد ملک
 -6وکالت – ازدواج دائم
 -7ضمان – ضمانت از دين
 -8حواله برای دين
 -9کفالت – برای آزادی متهم
 -12صلح – سرقفلي از سوی موجر
(شرح و نمونه):
 -1کافرخواست در رابطه با جعل سند عادی
 -2کافرخواست در رابطه با جعل مدرک اشتغال به تحصال

کارداني
کارشناسي

 -3کافرخواست در رابطه با قاچاق اموال فرهنگي
 -5کافرخواست در رابطه با گرفتن رشوه توسط مامور
 -4کافرخواست در رابطه با افترا ،توهان و هتک حرمت

(گزارش در  -6کافرخواست در رابطه با کالهبرداری
خصوص هر  -7کافرخواست در رابطه با اختالس
12

عنوان  -8رای در رابطه با فريب در ازدواج

الزامي است)

 -9رای در رابطه با ترک انفاق
 -12رای در رابطه با نشر اکاذيب
 -11رای در رابطه با خاانت در امانت
 -12رای در رابطه با فحاشي

(شرح و نمونه):
 -1کافرخواست در رابطه با زنا به عنف
کارداني

کارورزی2

کارشناسي

 -2کافرخواست در رابطه با مصرف مشروبات الکلي
 -3کافرخواست در رابطه با افساد في االرض
 -5کافرخواست در رابطه با سب نبي

حقوق اداری

(گزارش در  -4کافرخواست در رابطه با قتل عمدی
خصوص هر  -6رای در رابطه با سرقت
12

عنوان  -7رای در رابطه با ضرب و جرح عمدی

الزامي است)

 -8رای در رابطه با روابط نامشروع
 -9رای در رابطه با شرب خمر
 -12رای در رابطه با شهادت کذب
(شرح و نمونه اسناد مربوط به):
 -1رهن  -تصرف
 -2رهن – فک رهن
 -3هبه

کارشناسي

کارورزی2

حقوق ثبتي

(گزارش در
خصوص هر
15

عنوان

الزامي است)

 -5اخذ به شفعه
 -4وصات تملاکي
 -6وصات عهدی
 -7ارث – اعالم رساد درباره ثمناه
 -8اعالم تغاار اقامتگاه
 -9اجازه پدر برای ازدواج دختر
 -12اجازه اشتغال به همسر
 -11رجوع – در طالق رجعي
 -12تاياد ابوت
 -13رضايت برای قام شدن همسر
 -15اقرار – صقوط دعوا
 -1بازشناسي الگو
 -2يادگاری ماشان  -يادگاری تقويتي
 -3محاسبات مشبک

کارداني

کارورزی2

مجموعه رشته های

کارشناسي

کامپاوتر
و
مهندسي
فناوری اطالعات

 -5جنگ الکتروناک
 -4هوش مصنوعي
 -6رباتاک

(گزارش در  -7مکاتروناک
خصوص هر  -8شبکه های سنسور بي سام
13

عنوان  -9شبکه های توزيع شده

الزامي است)

 -12خوشه بندی اسناد XML

 -11محاسبات فازی
 -12معماری موازی و چند هسته ای
 -13پردازش صوت و ساگنال

(رويکرد فرهنگي به اقتصاد مقاومتي در کالم مقام معظم رهبری)

کارورزی2

امور فرهنگي

کارورزی2

کارشناسي

امور فرهنگي

 -1رويکرد فرهنگي به اصالح الگوی مصرف

(گزارش در  -2رويکرد فرهنگي به پرهاز از تجملگرايي
خصوص هر  -3ارتقای فرهنگ کار
عنوان  -5فرهنگ و اهمات دادن به کاالهای داخلي

6

 -4وجدان کاری و فرهنگ

الزامي است)

 -6همت مضاعف و فرهنگ

کارداني

 -1هدف از تحريم ها

(گزارش در  -2سااست های اقتصاد مقاومتي
خصوص هر  -3مقصود از اصالح فرهنگي
4

عنوان  -5اثر عزم ملي در پاشبرد مقاصد نظام
 -4ويژگي های مديريت جهادی

الزامي است)

ضوابط نگارش
 از کاغذ  A5برای گزارش استفاده شود.-

حاشاه از طرفان  1.4سانتي متر.

-

شماره صفحات در پايان هر صفحه و در وسط خط درج گردد.

 تمامی گزارش ها بصورت دست نويس باشد.-

از صحافي گزارش خودداری گردد.

-

در پايان الزم است مستندات کارورزی بشرح ذيل بصورت مرتب در کاور پالستاکي قذرار داده شذده و ضذمن اخذذ
رساد در تاريخ اعالم شده به آموزش (مسوول مربوط) تحويل گردد.
 -1تاييديه گذراندن  242ساعت کارورزی در سربرگ مح مربوط (دارای مهر و امضا)
 -2نامه تحويلی به دانشجو تاييد شده توسط مح کارورزی (دارای مهر و امضا)
 -3گزارش تهيه شده شام (به ترتيب):
 )1گزارش کارورزی
 )2کاربرگ  213-2به تعداد مورد نياز (تکمي و تاييد شده (دارای مهر و امضا) توسط سرپرست کارورزی)
 )3کاربرگ  213-3به تعداد مورد نياز (تکمي و تاييد شده (دارای مهر و امضا) توسط سرپرست کارورزی)
 )4کاربرگ ( 213-4تکمي و تاييد شده (دارای مهر و امضا) توسط سرپرست کارورزی)
 )5کاربرگ ( 213-5بصورت خام)
 )6کاربرگ ( 213-6بصورت خام)
 )7تحقيقات موجود در جدول

کماته کارورزی

