
                                                                                             

 "باسمه تعالی"

 خواست گذرانیدن درس کارآموزی(                    در)فرم                                                 

 

  زارت علوم، تحقیقات و فناوریو

 ......................................................................... گروهمدیر محترم  

ن ................... ورودی .......... که تاکنو ..........اینجانب ........................................... دانشجوی رشته .................... گرایش ................. مقطع........... باسالم واحترام،

 ...........در.......................................................... ام، متقاضی گذرانیدن درس کارآموزی ....................نیمسال تحصیلی دراین مؤسسه مشغول به تحصیل بوده

 اهشمندم با تقاضای اینجانب موافقت فرمائید.باشم؛ خومی سال تحصیلی ............... درنیمسال ..............

 

 امضای دانشجو                                               شماره دانشجویی:                                             شماره تماس:                                
  تاریخ                                                                                                                                                                                   

 .باشدمی............. نامبرده مجاز به اخذ واحدکارآموزی به مدت ....... ساعت در نیمسال ....................  سال تحصیلی ........... 

 کارشناس گروه                                                                                                                                         

  امضاء              تاریخ                                                                                                                                                   

  استاد راهنما                                                                                                      .                                     مراتب به اطالع اینجانب رسید 

   امضاء                   تاریخ                                                                                                                                                                                          

 مؤسسه آموزش عالی احرار ارآفرینیارتباط با صنعت و ک مسئول محترم دفتر 

................. دانشجوی رشته ...................... ورودی .......... این موسسه براساس .......شود خانم / آقای ..................با سالم و احترام گواهی می

............ ساعت در نیمسال ............. سال تحصیلی ......... در مندرجات سرفصل، مجاز به گذرانیدن درس کارآموزی ......... به مدت 

دارد استاد باشد، معرفی نامبرده به محل مورد تقاضا بالمانع است. جهت اطالع اعالم می........................ می......................................

 باشد. می .............کارآموزی نامبرده خانم / آقای ..............

 مدیر گروه                                                                                                                                                         

  امضاء                    تاریخ                                                                                                                                                                                         

 کارشناس محترم دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی 

سال  .....جهت گذرانیدن درس کارآموزی در نیمسال ....... .........................................................................با سالم واحترام، معرفی نامبرده به 

 باشد.............. بالمانع می.. تحت نظر خانم / آقای ..............................تحصیلی .............

 مسئول دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی                                                                                                                                           

  امضاء          تاریخ                                                                                                                                                                                          

 باشد.آن در طول سال بشرح جدول زیر می های اخذ واحد کارآموزی وارائهزمان 

 .موزشی درس مورد نظر حذف خواهد شدو با نظر شورای آی دالیل موجه د با ارائهننمایکارآموزی را ارائه  ورتیکه دانشجو تا زمان اعالم شدهدرص -وجه: ت 

 محل به ، به همراه نامه گواهی اتمام دوره کارآموزی توسط آن میل شده پس ازتایید محل کارآموزیهای تکپس ازپایان کارآموزی کلیه فرم - 

 . دبیرخانه موسسه تحویل گردد 
 

 :این فرم در دو نسخه تهیه گردد 

 و: جهت اطالع دانشجنسخه دوم                                       بایگانی در پرونده دانشجو                                                                                          : نسخه اول 

 ترم تابستان نیمسال دوم نیمسال اول زمان اخذ واحد :

 مهر51 مرداد 51 بهمن  03 حداکثر زمان تحویل کارآموزی :

 

 

 : شماره
 

 تاریخ:



                                                   

 ((  کارآموزیکاردوره  فرم شروع به))  

 

 

 شماره دانشجویی:                        نام و نام خانوادگی :                                           

 نیمسال اول /  دوم / تابستان سال تحصیلی...................................

 نوع کار آموزی:      رشته تحصیلی:                                                                    

 آدرس دقیق محل کار آموزی:

 آموزی:تلفن محل کار 

 کروکی محل کار آموزی را در پشت صفحه رسم نمائید.

 واحد یا بخش محل کار آموزی:

 سرپرست بخش:

 

 * برنامه کار آموزی *

 ساعت پایان ساعت شروع نام هفته

   شنبه 

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 

 امضاء سرپرست کار آموزی:                              تاریخ شروع کار آموزی:                        

 7/1صفحه :                                            "بسمه تعالی  "                             



 (( خالصه گزارش هفتگی))                           ÷

ل 
ح

ت م
صا

شخ
م

ی
وز

آم
ار

ک
 

 واحد کارآموزی:          محل کارآموزی  :                                             

 شهرستان:            استان :                                                           

 زمینه ونوع کارآموزی:

 

            : نام سرپرست کارآموزی

 

 عناوین فعالیتهای انجام شده در طول روز ایام هفته

  مورخ-شنبه

  مورخ-یکشنبه

  مورخ-دوشنبه

  مورخ-سه شنبه

  مورخ-چهارشنبه

  مورخ-پنج شنبه

 

 :کار آموزی رستپنام ونام خانوادگی و امضاء دانشجو:                                                              نام ونام خانوادگی و امضاء سر  

 

 این برگ به تعداد هفته های کار آموزی توسط دانشجو تکمیل می گردد.   

وز
آم

ار
ت ک

صا
خ

ش
م

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:          رشته تحصیلی:                                                 

 نام مدرس کارآموزی:

  تا تاریخ:             زمان کارآموزی از تاریخ :                                 

 7/2صفحه :                                      (1فرم شماره )                                       

 .......شماره گزارش                                                                                                    



                                                                                         

 )) گزارش مشروح ماهانه (( 

ی
وز

آم
ار

ل ک
ح

ت م
صا

خ
ش

م
 

 محل کارآموزی  :                                               واحد کارآموزی:

 شهرستان:       استان :                                                       

 زمینه ونوع کارآموزی:

 

            : نام سرپرست کارآموزی

 

وز
آم

ار
ت ک

صا
خ

ش
م

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 دانشجویی:شماره   رشته تحصیلی:                                                    

 نام مدرس کارآموزی:

  زمان کارآموزی از تاریخ :                                        تا تاریخ:

 

 به شرح موارد زیر  :                                     :تا تاریخ                  :گزارش ماهانه از تاریخ

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 :محل امضاء سرپرست کارآموزی                                                                     محل امضاء دانشجو:             

 :نام وامضاء مدرس کارآموزی     

 ای کارآموزی توسط دانشجو تکمیل میگردد.هاین برگ به تعداد ماه    

 7/3صفحه :                                         (2فرم شماره )                                       

 .......شماره گزارش                                                                                                     



 (( سرپرست کارآموزی)) گزارش                            

ل 
ح

ت م
صا

شخ
م

ی
وز

آم
ار

ک
 

 واحد کارآموزی:         محل کارآموزی  :                                          

 شهرستان:         استان :                                                          

 زمینه ونوع کارآموزی:

 

            : نام سرپرست کارآموزی

 

    دوره تکمیل می شود. اواخر یاد آوری: این فرم حداقل دوبار در اوایل و     

 .......................................................................    .............................................................................................................................سایر نظرات      

                                                                                                                                                                                           امضاء -نام ونام خانوادگی سرپرست                                                                                                                                             

 عالی خوب متوسط ضعیف نظر سرپرست کارآموزی ردیف

     حضور درمحل کارآموزی منظم وطبق برنامه است  1

     روابط گفتاری ورفتاری مناسب در محیط کارآموزی دارد 2

     پوشش وظاهر مناسب در محیط کار آموزی دارد 3

     نکات ایمنی وبهداشت را رعایت می کند 4

     در محیط کارآموزی مسئولیت پذیر است  5

     مقررات وقوانین محل کارآموزی را رعایت میکند 6

     با سرپرست و سایر افراد محل کارآموزی همکاری الزم دارد 7

     از امکانات فنی محیط کار آموزی برای بهینه سازی کار استفاده مناسب می کند 8

     از موقعیتهای اجتماعی وعاطفی در جهت بهبود روابط وپیشرفت کار استفاده مناسب میکند  9

     توانایی سرپرستی چند کارگر را دارد 11

     مسئولیت کار یک دستگاه حساس را می تواند به عهده بگیرد  11

     از دانش علمی وتئوریک در جهت بهینه سازی کار استفاده مناسب میکند  12

     از مهارتهای علمی مناسبی برخوردار است 13

     دقت و توجه کافی برای یادگیری مهارتهای جدید دارد 14

     در پاسخگویی به سئوالت مربوط به کار آموزی را نشان می دهد  15

     جمع امتیازات  --

وز
آم

ار
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م

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:    رشته تحصیلی:                                                  

 نام مدرس کارآموزی:

  زمان کارآموزی از تاریخ :                                        تا تاریخ:

 7/4صفحه :                                        (3فرم شماره )                                       

 .......شماره گزارش                                                                                                       



 (( کارآموزی مدرس)) گزارش                              

ل 
ح

ت م
صا

شخ
م

ی
وز

آم
ار

ک
 

 واحد کارآموزی:          محل کارآموزی  :                                             

 شهرستان:            استان :                                                           

 زمینه ونوع کارآموزی:

 

            : کارآموزینام سرپرست 

 

 دوره تکمیل می شود. اواخر یاد آوری: این فرم حداقل دوبار در اوایل و          

 ..............................................................................................................................................................................................................سایر نظرات :           

 امضاء - مدرس نام ونام خانوادگی                                                                                                                                    

وز
آم

ار
ت ک

صا
خ

ش
م

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 رشته تحصیلی:                                                     شماره دانشجویی:

 نام مدرس کارآموزی:

  زمان کارآموزی از تاریخ :                                        تا تاریخ:

 عالی خوب متوسط ضعیف کارآموزینظرمدرس  ردیف

     حضور به موقع و منظم در محل کار آموزی 1

     پوشش وظاهر مناسب در محیط کار آموزی  2

     رعایت ادب در گفتار و کردار 3

     رعایت نکات ایمنی و بهداشت 4

     همکاری مناسب با سرپرست کار آموزی 5

     رعایت مقررات وقوانین کار آموزی 6

     داشتن انگیزه و توجه کافی برای یاد گیری در محیط کار آموزی 7

     صرفه جویی در مواد مصرفی  8

     به کارگیری مناسب از دانش های نظری آموخته شده  9

     استفاده مناسب و خالقانه از امکانات فنی محیط کار آموزی 11

     کاربرد مناسب از آموخته های علمی در آموزشکده   11

     دارا بودن احساس مسئولیت در استفاده از ماشین آالت محل کار آموزی 12

     سعی در حفظ و نگهداری ابزار کار 13

     گزارش جامع برای کار آموزی 14

     میزان تاثیر مثبت دانشجو در محیط کار آموزی 15

     جمع امتیازات  --

 7/5صفحه :                                      (4فرم شماره )                                       

 .......شماره گزارش                                                                                                    



 (( برگه ارزشیابی نهایی))                                   

 

 

 

 محاسبه می گردد. 02نمره کار آموزی با توجه به جمع امتیازات بر مبنای نمره   

 

 

 

 نمره نهایی دانشجو                                                                                                           

 با عدد:                                                                                                              

 با حروف:                                                                                                              

  

 

 نام ونام خانوادگی مدرس کار آموزی                                                                                                        

                                                                                       

 امضاء:                                    تاریخ:                                                                                                     

                                                                                   

وز
آم

ار
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خ
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 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 رشته تحصیلی:                                                     شماره دانشجویی:

 نام مدرس کارآموزی:

  زمان کارآموزی از تاریخ :                                        تا تاریخ:

 حداکثر امتیاز امتیاز منبع ارزشیابی ردیف

 02  ارزشیابی های مدرس 1

 02  ارزشیابی های سرپرست 0

 02  گزارشهای دانشجوی کار آموزی 3

 022  جمع ---

 7/0صفحه :       (                             5فرم شماره )                                       

 ........شماره گزارش                                                                                                      



                                                   

 

 :                                                       شماره دانشجویی: دانشجو نام و نام خانوادگی

 دوره :      رشته تحصیلی:                                                                    

 دانشکده:

 تعداد واحدهای گذرانده:

                   سابقه و نوع کارهای اجرایی قبلی:                                             محل کارآموزی                                     

 تاریخ شروع :                                                                     تاریخ پایان : 

 

 نشجو :  هادات داشرح نظرات وپیشن

 

 

                                                                                

 نام ونام خانوادگی دانشجو:

  :محل امضاء دانشجو  

 

 7/7صفحه :                                            (6فرم شماره )                                
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