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 معرفی درس کاربینی

 

 اولیه تعاریف

نظر  شغلی مرتبط با رشته مورد ساعت به منظور مشاهده و آشنايی با حوزه 31واحدی عملی که طی  0عبارت است از يك درس  كاربيني:

 . در اولین نیمسال تحصیلی دانشجو ارايه می شود

هد و يك د ثیر قرار میاتحت ت محیطی است شامل تمام عواملی که عملكرد يك بنگاه اقتصادی، اجتماعی و يا فرهنگی را ار:محيط واقعي ك

د، به گیر هايی که در اين محیط صورت می گیرد. فعالیت می فعالیت اقتصادی، اجتماعی و يا فرهنگی مستقل به طور کامل در آن شكل

کنندگان خدمات، محیط واقعی کار  خدمات عمومی منجر میگردد و مشتريان و يا دريافت ايه به بازار و ياتولید محصول و يا خدمات قابل ار

 . بايست دارای مجوز فعالیت قانونی باشد یی آن، اثرگذار هستند. اين محیط مفرآيندها شناسند و در را می

 نظر، مرتبط با رشته مورد آشنايی دانشجو از حوزه شغلی شامل مجموعه بازديدهايی است که با هدف درك و كار: مشاهده محيط واقعي

های تولیدی، خدماتی و صنعتی  دستگاه های اجرايی و بخش در آغاز دوره تحصیلی و در قالب درس کاربینی از محیط واقعی کار با همكاری

 . ها انجام می شود و با مسئولیت مراکز مجری دوره

 .نظر می باشد با رشته مورد دريس و حداقل سه سال تجربه کاری و آموزشی مرتبطدارای مجوز تبايد مدرس  مدرس كاربيني:

 دانشجويی که در حال گذراندن درس کاربینی است. كاربين:

 

 اهداف درس کاربینی

 آشنايی با مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی  -0

 يا ارايه خدماتهای منجر به تولید  آشنايی با محیط واقعی کار، روند جريان کار و فعالیت  -1

 موريت آن حوزه شغلیانظر و نقش آن در م آشنايی با جايگاه شغلی مورد  -3

 نظر مانند ايمنی، سختی و پیچیدگی کار آشنايی با موضوعات و مسايل شغل مورد  -4

 های مختلف محیط واقعی کار مانند: فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آشنايی با مولفه  -5

 های مورد نیاز برای احراز شغل مورد نظر یآشنايی با شايستگ  -6

یازات حوزه مزايا و امت انگیزه دانشجو برای فعالیت در حوزه شغل مرتبط با رشته تحصیلی و تحول آفرينی در آن از طريق آشنايی با ارتقا  -7

 شغلی
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 وظایف مرکز آموزش

 ای های محلی و منطقه ی قابلیتانجام هماهنگی و تعاملات لازم با دستگاه متقاضی در جهت شناساي  -0

 های در حال اجرا شناسايی محیط واقعی کار دارای مجوزهای قانونی مورد نیاز رشته  -1

 نامه با محیط واقعی کار احراز شده و ارسال رونوشت آن برای واحد استانی انعقاد تفاهم  -3

معرفی  محیط واقعی کار ول تحصیلی دانشجو به واحد استانی براساسمعرفی محیط واقعی کار مرتبط با هر رشته قبل از شروع نیم سال ا  -4

 شده در درخواست دوره در سامانه گسترش دانشگاه

 بینی کلیه تمهیدات اجرايی لازم ريزی و پیش برنامه  -5

 تعیین و معرفی مدرسان مرتبط به واحد استانی  -6

 ارتوجیه مدرسان کاربینی در مورد نحوه بازديد از محیط ک  -7

 توجیه کاربین در مورد نحوه بازديد از محیط واقعی کار و رعايت مقررات آموزشی و محیط کار  -8

 ای مدرس و کاربینان پوشش بیمه  -9

 استفاده از افراد متخصص در محیط واقعی کار برای توجیه کاربینان در محیط واقعی کار در صورت لزوم  - 01

 سط مدير گروه / معاون آموزشیبررسی عملكرد مدرس کاربینی تو  - 00

 بازديد ريیس / معاون آموزشی از محیط واقعی کار در حین آموزش  - 01

 بازديد مديرگروه مرتبط از محیط واقعی کار در حین آموزش  - 03

 تهیه گزارش لازم توسط مدير گروه و ارايه آن به ريیس/معاون آموزشی مرکز  - 04

 های مديران گروه از محیط واقعی کار رکز بر بازديدنظارت ريیس/معاون آموزشی م  - 05

 شده در اين دستورالعمل کنترل تشكیل جلسات بازديد کاربینی برابر ضوابط تعیین  - 06

 تهیه گزارش جامع و تحلیلی توسط مرکز آموزشی و ارايه آن به واحد استانی  - 07

 امه های منعقد شدهرعايت ضوابط و مقررات محیط واقعی کار مطابق تفاهم ن  - 08

 رسیدگی به تخلفات احتمالی انضباطی دانشجويان در حین بازديد از محیط کار  - 09

 حفظ، نگهداری و بايگانی مستندات و سوابق آموزشی مرتبط با کاربینی  - 11

 شده بهبود کمی و کیفی برگزاری درس کاربینی با استفاده از تجربیات کسب  - 10

 

 ونده در قالب تفاهم نامهتعهدات واحد بازدید ش

 اعلام مقررات و ضوابط محیط کار جهت بازديد به مرکز  -0

 فراهم نمودن شرايط و الزامات بازديد  -1

 تامین متخصص/خبره )های( مورد نیاز برای راهنمايی و هدايت گرو ه بازديد کننده  -3

 

 نحوه اجرا

 ربینی در سامانه جامع آموزشی دانشگاهارايه برنامه هفتگی توسط مرکز آموزشی برای درس کا  -0

 ارايه واحد درس کاربینی به دانشجو در اولین نیمسال تحصیلی دانشجو توسط مرکز آموزشی  -1
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نیز  اصول اولیه کار و برگزاری جلسه اول با هدف تشريح درس، توضیحات کلی در خصوص رشته و برنامه اجرايی و آشنايی کاربینان با  -3

 ساعت در مرکز آموزشی 1به مدت  "فرم گزارش کاربینی"ارش مطابق چگونگی تهیه گز

 آموزشی مین وسیله حمل و نقل برای بازديد از محیط واقعی کار و بازگشت از آن توسط مرکزاهماهنگی تاريخ بازديد و ت  -4

ی مطابق اهداف عملكرد جه به ظرفیت محل،بازديد کاربینان از محیط واقعی کار به صورت گروهی با همراهی مدرس درس کاربینی و با تو  -5

 ساعت 01تا  8به مدت 

 : برگزاری جلسات کلاس درس به منظور  -6

  (یگزارش مكتوب و الكترونیك) و نیز با استفاده از وسايل کمك آموزشی "فرم گزارش کاربینی"الف( ارايه گزارش توسط کاربینان در قالب 

  راهنمايی مدرسب( بحث و بررسی در مورد گزارش کاربین و 

 کاربین شرکت نمايند35بندی کاربینان برای شرکت در جلسات فوق، بايستی به نحوی باشد که در هر گروه درسی، حداکثر  تبصره: گروه . 

 

 )دانشجو( وظایف کاربین

 )مطالعه كامل همين فایل(/  شرکت در جلسات توجیهی برگزار شده توسط مرکز آموزشی  -0

 شرکت در بازديد  -1

 رعايت کلیه شئونات دانشجويی در محیط واقعی کار  -3

 رعايت ضوابط و مقررات آموزشی و محیط واقعی کار در هنگام بازديد و تكمیل و امضای تعهدنامه کاربینی  -4

 جبران خسارت احتمالی ناشی از عدم رعايت ضوابط و مقررات توسط کاربین در محیط واقعی کار  -5

 درس کاربینیشرکت در جلسات کلاس   -6

 با استفاده از وسايل کمك آموزشی "فرم گزارش کاربینی"تهیه و ارايه گزارش در قالب   -7

 . باشند یدستورالعمل م همه دانشجويانی که حتی شغل مرتبط با رشته تحصیلی دارند موظف به گذراندن درس کاربینی مطابق اين تبصره:

 

 توسط مدرس نحوه ارزشیابی درس کاربینی

نمره در قالب  11سقف  ابی میزان دستیابی به اهداف توسط مدرس کاربینی براساس متن گزارش کاربینی و ارايه آن توسط کاربین و تاارزشی

 پذيرد. یانجام م "تحقق اهداف درس کاربینیارزشیابی "فرم 

 

 فرم های مورد نیاز

 کاربین  تعهد  فرم 

 کاربینی گزارش فرم 

 اين فرم بايد توسط مدرس تكمیل گردد() ینیدرس کارب یابیفرم ارزش 

 فرم ها را بايد از واحد آموزش دانشگاه خود تهیه کنید.
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 نمونه فرم کاربینی

 فرم کاربینی از سه بخش تشكیل شده: 

 دانشجو( نیبخش اول: مشخصات کارب( 

 ديکار مورد بازد یواقع طیدوم: مشخصات مح بخش 

 ورد بازديد و مشاهده انجام شده در محیط واقعی شغل.و جواب به سوالات زير در م حیسوم: توض بخش  

 

 

 )دانشجو( نیمشخصات کارب :بخش اول

  يیشماره دانشجو/  ینام خانوادگ و نام

  یکاردان / یکارشناس: یلیمقطع تحص

 :یلیسال تحص

 : یمرکز آموزش نام

 :یلیرشته تحص

 یلیرتبط با رشته تحصم ریشاغل غ / یلیشاغل مرتبط با رشته تحص/  كاریاشتغال: ب تیوضع

 

 

 دیکار مورد بازد یواقع طیمشخصات مح :دومبخش 

 ديبازد مورد کار یواقع طیمح یو نشان نام

 یدولت یعموم یخصوص: ديکار مورد بازد یواقع طیمح نوع

 کارکنان یبيتقر تعداد

 تیفعال نهیزم

 ندارد/  دارد: (R&D)  و توسعه قیبخش تحق

 یشغل زهحو و مرتبط با ربطيذ یها سازمان
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 یواقع طیو مشاهده انجام شده در مح دیدر مورد بازد ریو جواب به سوالات ز حیتوض :بخش سوم

 شغل.

 :ها یتوانمند فیانجام کار توص نديفرا فیتوص  -0

 :ها ابزارها آلات و دستگاه نیماش  -1

 :ليو تحو دیخدمات پس از تول هيو نحوه ارا (خدمات ايکالا ) شده دیمحصولات تول  -3

 :ها تیانجام فعال تیفینحوه کنترل ک  -4

 ويژگی های مورد نیاز: -5

 یمهارت یها یژگيو: 

 ازیمورد ن یو استعداد ها دانش: 

 یجسمان یها یژگيو: 

 :کار یدگیچیو پ یسخت -6

 :و مقررات انجام کار نینكات مربوط به قوان -7

 :و بهداشت یمنينكات مربوط به ا -8

 (یشغل یها زهیجاذبه و انگ) یاجتماعو  ینكات مربوط به فرهنگ -9

 :یو مباحث اقتصاد یدرآمد تیوضع -01

 : شغل مورد نظر در داخل و خارج از کشور یها یژگيو سهيو مقا فیو توص قیتحق -00

 : شغل مورد نظر ندهيو آ یفعل تیدر خصوص موقع نیکارب شنهاداتینظرات و پ هيارا -01

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elmema.com/category/free/dr-shahryar-marzbans-textbooks
https://elmema.com/category/free/dr-shahryar-marzbans-textbooks


 دکتر شهریار مرزبان   _    (معرفی، آموزش و نمونه مثالکاربینی )

         textbooks-marzbans-shahryar-EMA.com/category/free/drhttps://ELM        :    برای دریافت سایر جزوه های دکتر مرزبان کلیک کنید

 وسسه آموزشی و مشاوره ای علم ما/ مثال: منمونه فرم پر شده کاربینی 

 )دانشجو( نیمشخصات کارب :بخش اول

 دانشجو . . . مشخصات 

 

 

 دیکار مورد بازد یواقع طیمشخصات مح :دومبخش 

  www.ELMEMA.com/ سايت: و تهرانشیراز : ديبازد مورد کار یواقع طیمح یو نشان نام

 یدولت / یعموم/   یخصوص: ديکار مورد بازد یواقع طیمح نوع

 نفر  15: کارکنان یبيتقر تعداد

 برگزاری دوره های مشاوره ای کسب و کار و دوره های مشاوره ای فردی )کوچینگ(: تیفعال نهیزم

 ندارد/  دارد:  (R&D) و توسعه قیبخش تحق

 موسسات آموزشی و ....: یشغل حوزه و مرتبط با ربطيذ یها سازمان

 

 

 یواقع طیو مشاهده انجام شده در مح دیدر مورد بازد ریو جواب به سوالات ز حیتوض :بخش سوم

 شغل.

 مشاوره و برنامه ريزی برای افراد و کب وکار ها در زمینه مورد نیاز شغلی يا فردی. :ها یتوانمند فیانجام کار توص نديفرا فیتوص  -0

 کامپیوتری / پشتیبانی / تیم اجرايی تحقیق و توسعه / دفتر کار سیستم :ها ابزارها آلات و دستگاه نیماش  -1

خدمات مشاوره ای / بصورت حضوری و غیر  :ليو تحو دیخدمات پس از تول هيو نحوه ارا (خدمات ايکالا ) شده دیمحصولات تول  -3

 (www.ELMEMA.comغیر حضوری در سايت حضوری )

 مديريت مجموعه و تیم نظارتی روی عملكرد و خدمات و کیفیت خدمات نظارت دارند. :ها تیانجام فعال تیفینحوه کنترل ک  -4

 ويژگی های مورد نیاز: -5

 تجربه کافی، مدارك مورد نیاز، فن بیان / ارتباطات / اصول کسب و کار / اصول مديريت / آموزش عالی،  ی:مهارت یها یژگيو

 و ...يزی اصول برنامه ر

 دانش اصول کسب و کار / اصول مديريت / اصول برنامه ريزی و ... :ازیمورد ن یو استعداد ها دانش 
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         textbooks-marzbans-shahryar-EMA.com/category/free/drhttps://ELM        :    برای دریافت سایر جزوه های دکتر مرزبان کلیک کنید

 چون کار خدماتی و مشاوره ای است، به توان جسمانی خاصی نیاز نیست. ی:جسمان یها یژگيو 

 سختی کار متوسط ولی پیچیدگی کار بسیار بالا است. :کار یدگیچیو پ یسخت -6

 مجوز و مدارك مورد نیاز و سابقه تجربه کافی. :و مقررات انجام کار نیت مربوط به قواننكا -7

  رعايت بهداشت عمومی کار. :و بهداشت یمنينكات مربوط به ا -8

ن ت و ايکار مشاوره در راستای بالا بردن سطح دانش و مهارت افراد اس: (یشغل یها زهیجاذبه و انگ) یو اجتماع ینكات مربوط به فرهنگ -9

 خدمات به رشد اجتماعی جامعه کمك زيادی می کند.

 عالی :یو مباحث اقتصاد یدرآمد تیوضع -01

طبق بررسی های شده، روش و اصول مشاوره طبق : شغل مورد نظر در داخل و خارج از کشور یها یژگيو سهيو مقا فیو توص قیتحق -00

 تغییراتی جزيی اعمال می شود.و قوانین کشور قطعا گی، اجتماعی ، فرهناصول جهانی است. البته با توجه به شرايط بومی

با توجه به بررسی های انجام شده و نظر استاد : شغل مورد نظر ندهيو آ یفعل تیدر خصوص موقع نیکارب شنهاداتینظرات و پ هيارا -01

پیشنهاد می شود برای رشد بیشتر، کارگاه های  درس، دکتر شهريار مرزبان، موقعیت فعلی گروه آموزشی علم ما، خوب و رو به رشد است.

 آموزشی همراستا با گسترش شغل و اطلاع رسانی مناسب برای معرفی و ضرورت خدمات مشاوره ای در رشد کسب و کار ها انجام شود.

 

 

 من برای آشنایی شما بصورت کوتاه جواب دادم، شما برای هر سوال یک پاراگراف جواب بنویسید.نکته: 
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 ت شماست!نوب

 شروع کنید...

 اين فايل را به دقت بخوانید. -0

 با توجه به علاقه خود يك شغل را انتخاب کنید. -1

 اگر شاغلید شغل فعلی خود. 

 .اگر شاغل نیستید به هر شغلی که علاقه داريد 

 با رعايت قوانین و نكات ذکر شده، از مكان مد نظر بازديد کنید. -3

 ز آموزش دانشگاه بگیريد.فرم های لازم را از مرک -4

 فرم ها را با دقت و با جزيیات تكمیل کنید. -5

 هر بخش سوال و راهنمايی خواستید از دکتر مرزبان کمك و راهنمايی بگیريد. -6

 فرم های تكمیل شده را به دانشگاه مرکز آموزش تحويل دهید. -7
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 مدرس همو رزو معرفی
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 سایر جزوه ها

 برای دریافت سایر جزوه های دکتر مرزبان کلیک کنید.
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 مشاور و کوچ بهبود فردی و کسب و کار
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