بسمه تعالی

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

فــرم معرفـــی دانشجــو به استــاد
جهت درس کارآموزی/کارورزی

مدیر محترم گروه ...................
احتراماً اینجانب  ............................به شماره دانشجویی............................رشته............................مقطع....................
ورودی نیمسال  .........سال تحصیلی............که تاکنون تعداد  .............واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده ام
خواهان اخذ درس کارآموزی میباشم.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء
استا ارجمند .........

با سالم و احترام

نظر با اینکه آقای  /خانم  .................................به شماره دانشجویی  ..........................مقطع
رشته  ....................................مایل است در نیمسال  ................سال
........................................
تحصیلی  .............درس کارآموزی را اخذ نماید در صورت موافقت جنابعالی به عنوان استاد راهنما خواهشمند
است مراتب را کتبا اعالم نمائید تا اقدام مقتضی به عمل آید.

با آرزوی توفیق
...................................
مدیـــــر گروه ........................
مدیر محترم گروه ...................................

با سالم و احترام

ئد

نشانی  :کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج ـ میدان انقالب (عدل)
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پایگاه اطالع رسانی :
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اینجانب ......................به عنوان استاد راهنما با هدایت دانشجویان نامبرده برای درس کارآموزی در نیمسال .......
سال تحصیلی  ..........موافقت میکنم.

امضا استاد کارآموزی
تاریخ

بسمه تعالی

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

معرفی نامه کارآموزی

به ........................ :
از :مؤسسه آموزش عالی دانا

موضوع :کارورزی/کارآموزی
به شماره
مقطع
دانشجوی رشته
بدینوسیله آقای/خانم
را جهت گذراندن دوره کارآموزی به مدت  .........ساعت به حضورتان معرفی می گردد.
دانشجویی
خواهشمند است پس از اتمام دوره کارآموزی ،نمره نامبرده همراه با فرم ارزشیابی و فرم حضور و غیاب دانشجو
را در یک پاکت دربسته به کارآموز تحویل نمائید.

با احترام
سید رضا گنجی پور
سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانا
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بسمه تعالی

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

معرفی نامه کارآموزی

به ........................ :
از :مؤسسه آموزش عالی دانا

موضوع :کارورزی/کارآموزی
به شماره
مقطع
دانشجوی رشته
بدینوسیله آقای/خانم
را جهت گذراندن دوره کارآموزی به مدت  .........ساعت به حضورتان معرفی می گردد.
دانشجویی
خواهشمند است پس از اتمام دوره کارآموزی ،نمره نامبرده همراه با فرم ارزشیابی و فرم حضور و غیاب دانشجو
را در یک پاکت دربسته به کارآموز تحویل نمائید.

با احترام
سید رضا گنجی پور
سرپرست مؤسسه آموزش عالی دانا

رونوشت:
 استاد راهنما جهت استحضار -درج در پرونده دانشجو
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بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم پذیرش کارآموز
از:
به  :مؤسسه آموزش عالی دانا

با سالم ،عطف به نامه شماره
دانشجوی رشته

مورخ
مقطع

بدینوسیله با کارآموزی خانم  /آقای
آن مؤسسه در نیمسال اول/دوم/تابستان

ورودی سال

 13موافقت می گردد.
مشخصات محل کارآموزی و برنامه کارآموزی به شرح ذیل می باشد.
الف -مشخصات محل کارآموزی
 -1زمینه فعالیت:
 -2آدرس و تلفن محل کارآموزی:
ب -برنامه کارآموزی
 -1شرح مختصری از وظایف و فعالیتهای دانشجو:

 -2نام سرپرست کارآموزی :

سمت :

درجه علمی و مدرک:

رشته:

 -3روزهای کاری :
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ساعات کاری:

 -4تاریخ شروع به کار :
نام و نام خانوادگی
مهر و امضا
(این فرم پس از تکمیل کامل تمامی قسمت ها  ،بایستی توسط کارآموز به آموزش دانشگاه تحویل داده شود).

بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم حضورغیاب کار آموز در محل کارآموزی
نام ونام خانوادگی کارآموز:

نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:

شماره دانشجویی:

نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی:

رشته /گرایش :

ترم وسال کارآموزی:

نام مرکز /واحد:

موضوع کارآموزی:

نام  ،آدرس وشماره تماس محل کار آموزی :

هفته اول  :از تاریخ :
ایام هفته

ساعت

ساعت

ورود

خروج

پایگاه اطالع رسانی :
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ساعت ورود

ساعت خروج

ایام هفته

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

ایام هفته

ئد

ایام هفته

تا تاریخ

شنبه

هفته چهارم  :ازتاریخ :
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تا تاریخ :

هفته دوم  :ازتاریخ

هفته سوم  :ازتاریخ

تا تاریخ :

ساعت

ساعت

ورود

خروج

هفته پنجم ازتاریخ :
ایام هفته

تا تاریخ :

ساعت ورود

ساعت ورود

هفته ششم ازتاریخ :
ساعت خروج

ایام هفته

شنبه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

تا تاریخ
ساعت خروج

تا تاریخ :

ساعت ورود

ساعت خروج

بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

هفته هفتم  :از تاریخ :
ایام هفته

ئد
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ساعت

ساعت

ورود

خروج

ایام هفته

ساعت ورود

تا تاریخ
ساعت خروج

ایام هفته

شنبه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

هفته سیزدهم  :ازتاریخ :

تا تاریخ :

ساعت

ساعت

ورود

خروج

ایام هفته
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تا تاریخ :

هفته هشتم  :ازتاریخ

هفته نهم  :ازتاریخ

هفته چهاردهم ازتاریخ :
ایام هفته

ساعت ورود

تا تاریخ :
ساعت خروج

شنبه

شنبه

شنبه

یکشنبه

یکشنبه

یکشنبه

دوشنبه

دوشنبه

دوشنبه

سه شنبه

سه شنبه

سه شنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

پنج شنبه

جمعه

جمعه

جمعه

تاریخ وامضاء دانشجو :

ساعت ورود

هفته پانزدهم ازتاریخ :
ایام هفته

تا تاریخ
ساعت خروج

تا تاریخ :

ساعت ورود

ساعت خروج

تاریخ وامضاء
سرپرست کارآموزی

بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم خالصه گزارش هفتگی پیشرفت کارآموزی
شماره هفته ..... :
نام ونام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:

تاریخ شروع هفته:

تاریخ پایان هفته:

نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:
نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی:

فعالیتهای انجام شده

فعالیتهای آتی:

مشکالت:

پیشنهادات :

نظریه سرپرست کارآموزی :
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نظریه استاد کارآموزی :

نام وامضای دانشجو

نام و امضای سرپرست

نام و امضای استاد

بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

"حمایت از کاالی اریانی"

مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم خالصه گزارش ماهیانه پیشرفت کارآموزی
شماره ماه ..... :
نام ونام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:

تاریخ شروع ماه:

تاریخ پایان ماه:

نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:
نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی:

فعالیتهای انجام شده

فعالیتهای آتی:

مشکالت:

پیشنهادات :

نظریه سرپرست کارآموزی :
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نظریه استاد کارآموزی :

نام وامضای دانشجو

نام و امضای سرپرست

نام و امضای استاد

بسمه تعالی

شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :
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مع
مقام ظم رهبری

جمهوری اسالمی ایران
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

فرم ارزشیابی پایان دوره کارآموزی

نام ونام خانوادگی کار آموز:
شماره دانشجویی:
رشته  /گرایش:
نام مرکز  /واحد:
نام محل کارآموزی:
آدرس وشماره تماس محل کارآموزی:

مشخصات استاد کار آموزی:
رتبه علمی استاد کارآموزی:
مشخصات سرپرست کار آموزی :
سمت سرپرست کار آموزی در محل کار آموزی:
ترم وسال کار آموزی:
موضوع کارآموزی:

نظریات سرپرست کار آموزی

حداکثرنمره

حضور وغیاب ورعایت نظم وترتیب در واحد کار آموزی
میزان بکارگیری تکنیک های فرا گرفته در دروس
تخصصی
ارزش پیشنهادات کارآموزی جهت بهبود کار
میزان کسب تجربه کاری
میزان عالقه به همکاری وفراگیری
کمیت گزارشات هفتگی کارآموزی
کیفیت گزارش نهائی کارآموزی

نمره

3
3
3
3
2
3
3
جمع نمرات

پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه
کارآموزی

نمره سرپرست کار آموزی
به عدد
به حروف
امضاء سرپرست کارآموزی:
تاریخ:
نمره استاد کارآموزی
به حروف

ئد

امضاء سرپرست کارورزی
تاریخ:
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به عدد

نمره نهایی
به حروف

امضاء استاد کارآموزی :
تاریخ :
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توجه:
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 -1گزارش کارآموزی بصورت هفتگی و ماهیانه بصورت تایپ شده به سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی ارائه شود.
 -2گزارش نهایی بر اساس گزارشات ارائه شده طبق دستور العمل تنظیم ،تایپ و صحافی گردد.

به عدد
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مع
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جمهوری اسالمی ایران
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شماره................................. :
تاریخ.................................. :
پیوست............................... :

كروكي محل كارآموزي

تذکر  :کروکی محل کارآموزی را همراه با فرم پذیرش کارآموز حداکثر یک هفته پس از
شروع کارآموزی به آموزش موسسه تحویل دهید .
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