
 مهندسی هوافضا وآپ )کار و آموزش پایدار(دوره ک نامهشیوه
 

 مقدمه

زارت علوم، و "دوره کارشناسی دانشجویان پذیریاشتغال توان ارتقای نامهآئین"با استناد به ابالغ نامه حاضر آیین

افزایی دانشجویان دوره منظور پاسخگویی به تقاضای اجتماعی و مهارتو به 26/09/1397تحقیقات و فناوری مورخ 

دوره کارشناسی هدف از  کارشناسی مهندسی هوافضا از طریق کارآمدسازی برنامه آموزشی، تدوین شده است.

ی های دولتی و خصوصها، صنایع و شرکتدانشجویان در سازمان اشتغال موقتی کردن شرایط قانونفراهم ،وآپک

در  خصصیت تجربه کار ، کسبهای شغلیآشنایی با فرصت ،در طول دوره کارشناسی است. همچنینمرتبط با رشته 

 وتحصیل درک بهتر مطالب آموزشی دوره سازی دانشجویان برای حضور موثر در صنعت، آماده ،تحصیلحین 

 است.  دیگر این طرحف اهداز اکار واقعی  محیطدانشجویان از طریق تجربه  ایحرفه هایافزایش توانمندی

 تعاریف -1ماده 

 دانشگاه: دانشگاه صنعتی شریف

 دانشکده: دانشکده مهندسی هوافضا

 دانشجو: دانشجوی دوره کارشناسی مهندسی هوافضا

 .که فراتر از مراکز صنعتی است رشته مهندسی هوافضامرتبط با میدان عمل  صنعت:

 در رشته مهندسی هوافضا وآپدوره: دوره کارشناسی ک

 مدیریت دورهدفتر: دفتر 

 

 

 



 وآپک دفتر -2ماده 

 شود:میزیر نظر معاونت آموزشی دانشکده جهت انجام وظایف زیر تشکیل مدیریت دوره دفتر 

  دورهورود به تعیین صالحیت دانشجویان متقاضی 

  مطابق پیوست الف( متقاضی مشارکت در دوره تعیین صالحیت صنعت( 

  عملکرد دانشجو و صنعت، ارزیابی نظارت بر ، ذراندن دورهگارایه مشاوره به دانشجو برای انتخاب محل

 برای دانشجو ناظراستاد کمیت و کیفیت دوره و درصورت لزوم تعیین 

 

 دوره بهورود الزم برای شرایط  -3ماده 

واند ت، میگذرانده باشد باالتر از متوسط دانشکدهمعدل واحد با  110و حداکثر  50حداقل  کهدانشجوی متقاضی  -3-1

 .درخواست کتبی برای ورود به دوره را جهت بررسی به دفتر ارایه کند

 .دانشجو به دفتر، حداقل سه ماه قبل از شروع دوره استمهلت ارایه درخواست  -3-2

 د شد. نانتخاب خواه ورود به دورهاز هر ورودی برای  درصد 15حداکثر  ،متقاضیاناز بین  -3-3

مرتبط  غیرفنیاختیاری درس یک باید  شود،یانی که با درخواست آنها برای ورود به دوره موافقت میدانشجو -3-4

-مبانی کارآفرینی، 44414-مدیریت پروژه، 33083-صنعتی هایپروژه کاربردی مدیریتمانند )های شغلی مهارتبا 

دوره شروع را قبل از  مورد تایید دفترکوتاه مدت آموزشی  هایدورهیا (  44316-، نوآوری در کسب و کار44002

 د.نبگذران

 

 

 

 



 اجرای دوره -4ماده 

 سال است. 5شده در دوره  پذیرفتهتعداد سنوات مجاز تحصیل دانشجویان  -4-1

 مطابق یکی ازتواند می طور مثالبه واست به بعد  شروع آن از تابستان سال دوم  و ماه 16الی  12دوره طول  -4-2

 .باشد (ب)پیوست  هاینمونه

 کوآپ"واحدی  را دارد باید در درس صفر دوره مسالی که قصد گذراندندر هر نیشده پذیرفته یدانشجو -4-3

 .اشدداشته ب تواندنمیعملی یا  نظریبرای واحدهای دیگر  وثبت نام کند  "مهندسی هوافضا

 . ندکباید گزارش کاری به همراه نامه تاییدیه صنعت را به دفتر ارایه  وآپک مسالنیدانشجو در پایان هر  -4-4

 الزم نیست.درس کارآموزی برای دانشجویان دوره  اخذ -4-5

، دانشجو گواهی رسمی گذراندن باشد مورد تایید صنعت و دفتر از دوره کهماه  12درصورت گذراندن حداقل  -4-6

 را از دانشگاه دریافت خواهد کرد.  کوآپدوره 

 شرایط خروج از دوره -5ماده 

 شود.درصورت تحقق یکی از شرایط زیر، دانشجو از دوره خارج می

  ،کل دانشجو به کمتر از متوسط دانشکدهکاهش معدل  -5-1

 ،دورهاز دانشجو کتبی انصراف  -5-2

 سال خواهد بود.  4سنوات مجاز تحصیلی  ،دورهانصراف دانشجو از تبصره: درصورت 

 .دانشجو توسط دفتر عملکردو عدم تایید گزارش  -5-3

، سنوات مجاز شوداز دوره خارج  مورد تایید دفتر ماهه 7 یک دوره حداقلپس از طی که دانشجو تبصره: در صورتی

 شد. خواهدلحاظ  سال 5/4تحصیل وی 

شورای  27/6/1398در جلسه مورخ تدوین و  برنامه آموزشیبازنگری  کمیتهتوسط  1398در تابستان نامه این شیوه

 .شدتصویب دانشگاه  شورای آموزش 22/5/1399و جلسه دانشکده مهندسی هوافضا 

  



 

 های متقاضی کارورزپیوست الف: الزامات کیفی شرکت

 

 اظهارنامه مالیاتی و محیط کاری مستقل باشد. ،بیمه فهرستدارای  شرکت .1

 متعهد است کارورز را بیمه کند. شرکت .2

 محیط و ابزار کاری مناسب به کارورز )دورکاری قابل پذیرش نیست(.  تخصیص .3

 های مورد نظر برای کارورز. ارایه یک برنامه کاری شامل عناوین فعالیت .4

ه ت بیمسفهرکارورز با حداقل دو سال سابقه کار مرتبط که در به عنوان سرپرست )مدیر( یک نفر  معرفی .5

 باشد.

 های زیر متقاضی باشد:زمینه فعالیت ی ازدر یکشرکت  .6

 برداری یا نگهداری محصول شامل قطعه، سنجی، طراحی، مستندسازی، ارتقا، ساخت، تست، بهرهامکان

 زیرسامانه یا سامانه

 توسعه  زار،افها یا کاربردهای هوافضایی از جمله توسعه نرمتوسعه و ارتقای خدمات مرتبط با یکی از صنعت

 افزار، خدمات نگهداری و تعمیرات، خدمات مشاوره یا خدمات بازرگانیسخت

  



 وآپهای دوره کنمونه :بپیوست 

 ماهه )شروع از تابستان سال دوم( 16نمونه اول: دوره 
 ماه( 5/2) تابستان ماه( 5/4) نیمسال دوم ماه( 5/4) نیمسال اول 

 سال اول

 سال دوم

 سال سوم

 سال چهارم

 سال پنجم

 تحصیل

 تحصیل

 کارورزی

 کارورزی

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل / استراحت

 کارورزی

 کارورزی

 کارورزی

 تحصیل/ فارغ التحصیلی

 

 ماهه )شروع از تابستان سال سوم( 14نمونه دوم: دوره 
 ماه( 5/2) تابستان ماه( 5/4) نیمسال دوم ماه( 5/4) نیمسال اول 

 تحصیل / استراحت تحصیل تحصیل اولسال 

 تحصیل / استراحت تحصیل تحصیل سال دوم

 کارورزی تحصیل تحصیل سال سوم

 کارورزی تحصیل کارورزی سال چهارم

 تحصیل/ فارغ التحصیلی تحصیل کارورزی سال پنجم

 

 وم(سسال  زمستانماهه )شروع  14: دوره سومنمونه 
 ماه( 5/2) تابستان ماه( 5/4) دومنیمسال  ماه( 5/4) نیمسال اول 

 سال اول

 سال دوم

 سال سوم

 سال چهارم

 سال پنجم

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 تحصیل

 کارورزی

 کارورزی

 تحصیل

 تحصیل / استراحت

 تحصیل

 کارورزی

 کارورزی

 تحصیل/ فارغ التحصیلی

 


