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 راهنمای انجام مراحل کارآموزی
 را انتخاب واحد نماید . کارآموزی دانشجو درابتدا میبایست درس-9

آدرس دقیق و  محل کارآموزیمحل کارآموزی دانشجو باید از قبل هماهنگ گردد ودر صورت پذیرفتن نامبرده جهت گذراندن کارآموزی نام -2

 مشخص گردد. شماره تلفن محل کارآموزیو  محل کارآموزی

گزینه وقسمت فرمهای درخواست ودر آخر به  سازمانیحوزه و بعد به میز کارمراجعه و سپس به  کارتابل خوددانشجو جهت صدور معرفی نامه به -3

 وپس از تکمیل فرم دگمه ارسال را کلیک نماید.مراجعه نموده و فرم مربوط به صدور معرفی نامه را پرنماید  شروع گردش کارآموزی

 ) الزم به ذکر است اطالعات میبایست دقیق و درست تکمیل گردد)

معاونت در انتها به تائید و  مسئول ارتباط باصنعت)کارآموزی(و مدیرگروه ،رابط کارآموزی،کارشناس آموزشبه تائید فرم معرفی نامه می بایست -4

د برسد و پس از تائید معاونت پژوهشی ، می توانید پرینت معرفی نامه را بگیرید)برای پرینت گرفتن ابتدا به میز کار سپس حوزه سازمانی بع پژوهشی

درخواست کارآموزی کلیک کرده واز منوی سمت چپ بر روی متن نامه کلیک کرده و پرینت انرا گرفته و جهت مهر و امضا کارتابل نامه مراجعه و روی 

 .به دفتر معاونت پژوهشی مراجعه نمائید

هفته دانشجویان مهلت دارند / پس از گذشت زمان سه  )توجه نمائید از زمان درخواست تا گرفتن پرینت معرفی نامه به مدت

 شده دوره کارآموزی شما پذیرفته نمیشود .( تعیین

 دفترچه کارآموزی را دانشجویان از واحد انتشارات دانشکده تهیه و دفترچه را کامل مطالعه نمایند. -5

صورت دوره درغیر این استاد مربوطه ارائه نمایید/ دفترچه را تکمیل کرده و به  1، فرم شماره پس از شروع کارآموزی  روز 3حداکثر ظرف مدت -6

 کارآموزی شما پذیرفته نخواهد شد.

 تکمیل شده و به تأیید سرپرست  محل کارآموزی برسد. هر روزمی بایست  (2فرم شماره فرم های پیشرفت کارآموزی) -7

 .(و در خاتمه کارآموزی به استاد مربوطه تحویل گردد برای هرهفته یک برگ فرم تکمیل )

صورت حضوری و غیر حضوری نظارت کامل بر نحوه عملکرد شما دارد، لذا هر گونه تخلف در امور کارآموزی موجب از آنجایی که این واحد به -8

 .میشود که  نمره شما صفر منظور گردد. لذا رعایت اخالق و رفتار مناسب در محل کارآموزی را مد نظر خود قرار دهید

( توسط مرکزی که دانشجو کارآموزی را می گذراند، تایید و سپس تحویل استاد  3ره فرم شما) فرم ارزیابی مدرس در بازدیدهای صورت گرفته -1

 گردد.

 (و در اتمام کارآموزی تحویل استاد گردد.4فرم شماره فرم ارزشیابی سرپرست کارآموزی که میبایست سرپرست تکمیل نماید. ) -91

 توسط محل کارآموزی تایید شود و به استاد مربوطه تحویل گردد. 1فرم شماره درخاتمه دوره کارآموزی، -99

 (کارآموزی در روزهای پنج شنبه بال مانع استدر روز میباشد. )  ساعت 8حد اکثر ساعت کارآموز -92

 دانشجویان به استاد مربوطه کارآموزی خود را معرفی نموده و تا اتمام کارآموزی، با استاد در ارتباط باشند.-93

تغییر مکان کارآموزی درصورتی انجام میگیرذ که محل کارآموزی دانشجو را نپذیرد) نامه از محل کارآموزی(ویا محل کارآموزی تقاضای  -94

 شهریه از دانشجو نماید امکان پذیر است .

 .مسال خاتمه یابدیک هفته قبل از امتحانات پایان نیدانشجو میبایست طوری برنامه ریزی نماید که کارآموزی و گزارش آن -91

 پس از خاتمه کارآموزی،کل فرمهای کارآموزی که در بندهای باال اعالم شده است، تکمیل و به استاد مربوطه تحویل داده شود.
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 مقدمه:

مراکز دوره ای است که طی آن دانشجویانی که شرایط ورود به این دوره را دارند واحد درسی مطابق با برنامه آموزشی را در ی:کارآموز

  تولیدی، خدماتی ودرفعالیت های متناسب با رشته تحصیلی می گذرانند تا به منظور استفاده از آموخته های علمی و فنی و امکان تاثیرگذاری

 متقابل نظری و عملی و یا علم و تکنیک برای رفع نیازهای اساسی و ضروری جامعه آشنا گردند.

ی خود را در مراکز تولیدی، خدماتی، هنری و کشاورزی با فعالیت های متناسب با رشته تحصیلی ی کارآموزدانشجویی است که دورهکارآموز:

می گذراند. اگر دانشجو دوره کارآموزی خود را در دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه های کارآفرینی و درآمد زایی بگذراند به نسبت ایفای 

 هد داشت. نقش در تولید و درآمدزایی، دریافت حق الزحمه خوا

: فردی است که از سوی محل اجرای کارآموزی تعیین می گردد که دانشجو، کارآموزی خود را زیر نظر مستقیم و مستمر  اومی سرپرست کارآموزی

 گذراند. 

طراحی و مشاوره ای، فنی، منظور از مکان کارآموزی، موقعیتی است که هر نوع فعالیت اقتصادی، تولیدی، خدماتی، کشاورزی، تحقیقاتی، :کارآموزی مکان

ارآفرینی و اکتشافی، استخراجی و ....... که  فعالیت ها ی آن متناسب با رشته تحصیلی دانشجو باشد. ارجح است که دانشکده/آموزشکده فعال در حوزه ک

 درآمدزایی، مکان کارآموزی باشد.

 .دارد برعهده رادانشجو کارآموزیرآیندفبر ونظارت هدایت مرکزذیربط ازسوی که است فردی:يااستادکارآموزی مدرس

 واستادمربوطه کارآموزی کارآموزی،زیرنظرسرپرست فعالیت درزماندانشجو کهیی است ها هاوشایستگی ها،توانایی مهارت کلیه:کارآموزی درس محتوای

 .نمایدمی شده،کسب تعیینسرفصل  مطابق

 :کارآموزی اهداف -9ماده

 .ها باسایررشته آن خودوشیوهارتباط یتحصیل بارشته متناسب کارواقعی بامحیط دانشجویان آشنایی-

 .مکان کارآموزیدر کارآموز رشته علمی ومسائل مشکالتا ب آشنایی -

 .تکنیکها کارگیری وبه هادرعمل آموخته ،آزمودنقرار گرفتن در محیط کار واقعی -

 آشنایی با شرایط احراز مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی -

 .بازاراشتغال بانیازهاوتحوالت ان مدرس آشنایی -

 های دانشجویان فنی وحرفه ای به صنعت و جامعه.های علمی، عملی وتوانمندیشناساندن قابلیت -

 آشنایی با کارآفرینان عرصه صنعت و الگوی برداری از فعالیت های تولیدی  -

 :یکارآموز درسی اجرابرنامه ریزی وندیفرآ-2ماده

شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه )ستاد(، کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی  :شامل گروه هفت،یکارآموز درسی واجرای زیر دربرنامه

و غیر  میمستق دخالت و سرپرست کارآموزی کارآموز، مدرس، واحد آموزش، آموزشی ارتباطباصنعت،مدیرگروهدانشکده/آموزشکده، واحد 

نقش شورای پژوهش و کارآفرینی دانشگاه در سیاست گذاری و وظیفه کمیته منتخب آموزشی/پژوهشی مراکز اجرا و عملیاتی  .دارند مستقیم

 کردن برنامه ها و سیاست های تبین شده سازمان مرکزی دانشگاه است.
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 :زیمورآحدکاواخذابهطمربوراتمقرو  بطاضو-3ماده

 .میباشداءالجرا زمالو  وریضرآن  هپیشترسیمشداز   افهدا ستیابیبهو د زیمورآکادوره  هرچهبهترایجرا اییربرز یلعملهاراستوو د راتتوجهبهمقر

 زیمورآکانندراگذایبر )با احتساب روز پنجشنبه( روز آزاد قلسهاحدهریک از نیمسال تحصیلی یا دوره تابستان،در  زیمورآکامنجاا متقاضیننشجویادا -9

 تحویل نماید. نیمسال حداکثرتاپایانرا آن وگزارشرا اتمام نموده  کارآموزی است دورهموظف دانشجو .شتهباشنددا

 های برابردستورالعملدر مهلت تعیین شده  بایست ومی گردیده تلقی ناتمام درس عنوان به آموزشی نامه آیین، برابرکارآموزی اتمام عدم درصورت(:9تبصره)

ی درس کارآموزی دانشجو ی نهایی تبدیل شود درغیر این صورت نمره ی ناتمام به نمره همان نیمسال، نمره، پس از آخرین امتحان  روز( 54)مربوطه

 صفرمنظورخواهد شد.

 آموزشی مرکز قابل بررسی و اجرا خواهد بود. کمیته منتخبموارد استثناء با تائید  (:2تبصره)

و  زیمورآکانندراگذوننشجوبددا یکهربطود،کلمحاسبهمیشولمعدو در  هیددگررونشجومنظدا نامهرکادروس در  سایراتنمرنهمچو زیمورآکااتنمر -2

 . هدشدالتحصیلنخوا رغفاس،در یندر  ا نشدلقبو

 یی که درس کارآموزی را در دوره تابستان انتخاب نموده، می تواند عالوه بر درس کارآموزی یک درس دیگر را نیز انتخاب نمایند.نشجودا -3

 که درس کارآموزی را دوره تابستان اخذ می نماید، حتی اگر دانشجوی دوره روزانه باشد، ملزم به پرداخت شهریه می باشد.(: دانشجویی 1تبصره)

 اگر دوره کارآموزی در نیمسال دوم بدلیل ناتمام بودن به دوره تابستان کشیده شود، شامل پرداخت شهریه نخواهد بود.(: 2تبصره)

در  نچهآ ساعت مطابق 121به ازاء هر واحد مربوطهخدماتیصنعتی/یحدهادر وا زیمورآکامدرس  رتتحتنظارا  دخویزمورآکادوره  بایدننشجویادا -5

  .نندراستبگذا هتعیینشدیزمورآکابرای درس شته رسرفصل

 دانشجو پس از  گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی، مجاز به اخذ واحد کارآموزی می باشد. -4

 .است بالمانع شبانه درقالببا در نظر گرفتن امکانات و رعایت مقررات صرفا  کارآموزیدر درس  میهمان دانشجوی پذیرش-6

 ویژگی های محل کارآموزی: -4ماده 

جویی با توجه به حضور و فعالیت دانشجو در محل کارآموزی، بایستی شرایط مختلف و تاثیر گذار محیط، متناسب با موقعیت فرهنگی و اجتماعی دانش

نوع ترل شرایط احراز فرهنگی و اجتماعی بعهده مسئول واحد ارتباط با صنعت دانشکده/آموزشکده بوده و شرایط احراز پذیرش دانشجو با توجه به باشد. کن

 حلخدمات، تولید و تناسب فعالیت های واحد کارآموزی با رشته تحصیلی، بعهده مدیر گروه محترم آموزشی است. لذا شرایط ذیل در خصوص تائید م

 کارآموزی لحاظ می گردد.

 الویت انتخاب دانشکده/آموزشکده بعنوان مکان کارآموزی در صورت وجود طرح کارآفرینی و درآمدزایی در دانشکده/آموزشکده -1

 .باشدیا خصوصیلتی دو یگانهاار ،سازمانها ، شرکت ها یاتخانهها از وزار تابعیکینالمکاا حتی -2

 .شتهباشددا مطابقتزیمورآکاعموضوو  نشجودا شتهتحصیلیر باموسسه یا شرکت آن فعالیتعنو -3

 .شتهباشددا ئیفعالیتاجرو ا تحقیقاتیی،تولیدرموا مینهدر ز ترجیحاً -5

 .باشد دانشکده/آموزشکده صنعتباطتباار مسئول واحدو  نشجودا مدیر گروه رشته تحصیلیتأییدردمو -4

 و صنعتی ایران)وابسته به وزارت علوم( باید ثبت شود.درخواست کارآموز در سامانه کارآموزی سازمان پژوهشهای علمی  -6

 در اولویت می باشد. صنعتباطتباار واحدتوسطاعالم شده از سامانه کارآموزی  یسهمیهها -7
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 :مثبتنازمان-1ماده

 می باشد.یلذجدول بهترتیبمثبتناییخهارتاه،نشگادا شیزموآ رایمصوبهشومطابق

 تابستانیدوره  دوم لنیمسا اول لنیمسا حدوا خذا لنیمسا/فعالیت

 تیرماه 11تیرماه تا  1 بهمن ماه 14بهمن تا4 همامهر14لغایت رشهریو 14 زیموآرباصنعتبهمحلکاطتباارفتراز د معرفینامهورصد

 شهریورماه 11تیر تا  بهمن تا خرداد ماه21 مهر تا دی ماه 14 زیمورآکادوره  مانیزفاصله 

به دفتر ارتباط با  گواهی انجام کار وگزارشئهارامهلت 

 صنعت یا مرکز
 تا پانزدهم شهریور ماه پایان خردادماه پایان دی ماه

 تا پایان شهریورماه هفته اول تیرماه هفته اول بهمن ماه مهلت ارئه نمره کارآموزی به آموزش مرکز

 :زیمورآکادوره  طیمرحله اخذ ودر ننشجویادا ظایفو -9ماده

 کارآموزی در سایت دانشگاه و دانشکده/آموزشکده در لینک ارتباط با صنعت و یا در سیستم آموزش قابل دسترس می باشد.کلیه فرم ها و مستندات  -

 کارآموزی شروع زمان نمایدوسپس خودرامشخص کارآموزی وسرپرست فعالیت ومحل مراجعه کارآموزی مکان دانشجوبایدبه،نامه معرفی فرم بعدازدریافت -

 .برساند ست کارآموزیتائید سرپر خودرابه

 .نماید( تحویل کارآموزی مدرسبه و   راتکمیل( 1شماره فرم)کارآموزی طالعات ا خالصه فرم بایست کارآموزی،دانشجومی شروع وزمان محل بعدازتعیین -

به  و هیته هفتهکی تیازفعال یگزارش(3)شماره فرم لیباتکمباشدو خوددرارتباط کارآموزی طورمستمربامدرس  دانشجوبه کارآموزی شروع اززمان -

 .دینما لیتحواز محل کاراموزی دیبازد هنگامآدرس پست الکترونیکی مدرس ارسال و یا

 .دهد تحویل کارآموزی مدرس بهزمانی مشخص شده  برنامهبا مطابق دقیق گزارش بایست کارآموزی،دانشجومی دوره بعدازپایان -

 برنامه راطبق است رسانده کارآموزی سرپرستتائید وبه اخذنموده کارآموزی ازمحل که(6شماره فرم)خودرا کارآموزی پایاندوره گواهی است دانشجوموظف -

 .نماید کارآموزی گزارش ضمیمه نویسی گزارش

 رتصودر  ستا .بدیهیددگرمیقیدمدرسیدزدباارشگزدر  ینمسئلها ،شتهباشددا غیبتغیرموجه،مدرس کارآموزییدزدبامنجاا نمادر ز زمورآتیکهکارصودر  -

 نمره درس مربوطه صفر منظور می گردد.،گزارش تکرار غیبت غیر موجه

 تشخیص غیبت غیر موجه، به استناد گزارش مدرس کارآموزی، بعهده واحد ارتباط با صنعت می باشد. (:9تبصره)

 ا به اطالع سرپرست محل کارآموزی برساند. دانشجو برای انجام غیبت موجه، بایستی عالوه بر کسب اجازه از مدرس کارآموزی، مراتب ر(:2تبصره)

 :زیمورآیطتغییرمحلکااشر-7ماده 

 زیمورآمحلکااز  زیمورآکامنجاا نشجوجهتدا شپذیرمبرعدمبنی اینامهاخذ  -1

 نشجودا زیمورآکامنجاا فقتباامبنیبرمو،جدیدزیمورآشفاهیمحلکا/کتبیشخذپذیرا  -2

و  جعهاستمرا همعرفینامهقیدشددر  نچهکهاز آ بهغیرییگرد زیمورآیربطبهمحلکاذ هماهنگیبامسئولینو  لیلموجهد ونبدزانمورآچنانچهکا(:9) هتبصر

 . هدشداخوظنشجولحادا نامهرکادر  )صفر(هنمرو  هیددتلقیگردودمرنیشاا زیمورآکا،نمایدیسپررا  دخوزیمورآکا

 کارآموزی دانشجو را نپذیرد ویا تقاضای شهریه  نماید/( درصورتیکه محل.)میباشدزیمورآبهتغییرمحلکازمجارتنهایکبا نشجودا (:2) هتبصر

 آورد.  بعملرا  قتد نهایتزیمورآکانمکابنتخادر ا دینبایابنابر 
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 کارآموزی: : شرط حذف درس8ماده

، به پیشنهاد ستثناییا یطاشردر  تنهاو  اردنددجوو ، پس از انتخاب واحد قطعی،آن فحذنمکاا د،میشوبحدعملیمحسووا زیمورآحدکاوا نجاییکهاز آ

از  زیمورآحدکاوا خذاز ا نشجوبایستیقبلدا ینابنابر. قابل بررسی است فحذنمکاا دانشکده/آموزشکده آموزشی/پژوهشی کمیته منتخببانظرو  مدیر گروه

 . حاصلنمایدنطمیناآن ا یطاشتنشردا

 :زیمورآکادوره  طیدر راتمقرضوابط و-1ماده

 :مواردزیرمیباشند رعایت به ملزم میگردند معرفی مکان کارآموزی به کارآموزیگذراندن دوره  جهت که دانشجویانی

 درمکان کارآموزی. وبهداشتی ایمنی ازوسایل استفاده کاروهمچنین محیط وضوابط قوانین،مقررات کلیه دقیق رعایت -1

 مکان کارآموزی. های ودستورالعمل مقررات سایرمواردطبق وانجام آموزیکار درمحل حضورمرتب -2

 مکان کارآموزیخوددر مستقیم سرپرست منحصراًازطریق،خود اداری ومشکالت مسائلپیگیری و حل و فصل  -3

 باشدبایدموردپیشنهادی داشته مکان کارآموزیدیگر تولیدویاهرسیستم خط تغییرویااصالح به نسبت ییاپیشنهادکارآموزنظر که درصورتی -5

)رونوشت موارد پیشنهادی در گزارش  .نماید جداًخودداری تولیدیاسیستم درخط مستقیم اقدام دهدوازهرنوع هیاراکارآموزی  سرپرست به خودراکتباً

 کارآموزی پیوست شود(.

 وکارآموزنبایداطالعات است الزامی اطالعات مربوط به مکان کارآموزیوسایر تولیدویاتکنولوژی درزمینه محرمانه اطالعات حفظ -4

 .کارآموزی مکان اجرایی مقام ویاباالترین مدیرعامل کتبی قراردهد،مگربااجازه ویاواحددیگری مربوطرادراختیارشخص،شرکت

 زمالامقدا منعکسنمایندتادخوزیمورآکامدرسبهرا  تبامرن،یشااشتهتحصیلیر بازیمورآمحلکافعالیت  دننامرتبطبورتصودر  ظف استنشجومودا -6

 . دپذیرمنجاا زیمورآتغییرمحلکاصخصودر 

 :تشویقی نظام-91ماده 

 بهبودکیفیتوافزایش منجربه که... و  اجرایی،تحقیقاتی،اکتشافی،استخراجی،طراحی های خطتولید،روشبهبودتغییرویا وابتکاردرزمینه نوآوری ازهرگونه -

 .خواهدداشت ای مالحظه نیزتأثیرقابل کارآموزی درارزیابیبا ارئه مستندات شودو می استقبال گرمی گردد،به هامی هزینه وکاهش محصول کمیت

و  کارآموزی درس مدرسبه تایید آن وتخصصی علمی ارزشکه دهد خودارائه کارآموزی درمدت مهمی ونوآوری کارآموزطرح،اختراع،ابداع چنانچه-

نه سازی و تجاری سازی آن مورد حمایت پژوهشی یک طرح و ایده،برای ثبت اختراع، نمو عنوان بهکمیته کارآفرینی دانشکده/آموزشکده برسد، می تواند

 مرکز قرار گیرد.

 

 :کارآموزی نهایی گزارش تحویلو مراحل ساختار -99ماده

از گزارش کارآموزی را بصورت لوح فشرده با فرمت  یک نسخه صورت لزوم، در کارآموز بایستی پس از تائید محتوای گزارش کارآموزی توسط مدرس

,wordpdf  وpower point کارآموزی تحویل نماید.  بهمدرس)محتوی گزارش، تصاویر، نقشه کار و یا سایر ملزومات مورد نیاز( را 

 .شودضافها ضمائماننقشههابهعنوو  عکسها. ددتنظیمگرو  تهیهباشد، سطر 11 هر صفحه دارای کهرو  یکA4کاغذدر  ارشصلیگزا متن. 
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 (7) فرم شماره                     فرم خالصه اطالعات کارآموزی   

 

 ارئه نمایید  استاد مربوطه تذکر مهم: دانشجوی گرامی   حداکثر ظرف مدت سه روز پس از شروع کارآموزی این فرم را تکمیل وبه 

 شد.درغیر اینصورت کارآموزی شما پذیرفته نخواهد 

 شماره دانشجویی:  :تحصیلی رشته :دانشجو خانوادگی ونام نام

 آدرس دانشجو:
 شماره تلفن همراه دانشجو:

 شماره تلفن ثابت دانشجو :

 شماره تلفن محل کارآموزی: نام محل کارآموزی:

 آدرس محل کارآموزی:

 

 ايام حضور در محل کارآموزی: 

 پنجشنبه چهارشنبه سه شنبه دوشنبه يکشنبه شنبه ايام هفته

       اعالم حضور

       ساعات 

 

 تاریخ شروع کارآموزی: نام استاد کارآموزی:

 کروکی محل کارآموزی:

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء ومهر سرپرست محل کارآموزی:                                امضاء دانشجو:                                                                       
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 هفتگیکار گزارش فرم                                                               

 :دانشجویی شماره    :دانشجو خانوادگی ونام نام

 :آموزشکده/دانشکده     :تحصیلی رشته

 :وزیآمکار محل    :وزیآمکار شروع تاریخ

 کارآموزی: محل سرپرستامضاء    :وزآمامضاءکار

 ....................................................................................................................................................:کارآموزی نظرمدرس
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 شرح گزارش روزانه ايام هفته

 شنبه

..../..../...13 
 

 يکشنبه

..../..../...13 
 

 دوشنبه

..../..../...13 
 

 شنبه  سه

..../..../...13 
 

 چهارشنبه

..../..../...13 
 

 پنجشنبه

..../..../...13 
 

 2شماره  فرم
 

 : گزارش شماره

 هفته :

 از تاریخ :

 : تا تاریخ



 

 وزیآمکار مدرس ارزيابی گزارش

 :  آموزشکده/دانشکده              :مدرس خانوادگی ونام نام

  :گزارش اریخت     :وزیآمکار شروع تاریخ

  محل کارآموزی ومشخصات نام     :وزیآمکارپایان  تاریخ

     :وزآمکار خانوادگی ونام نام

                                                  :تحصیلی رشته

 

 کارورزیکارآموزی/ نظرمدرس رديف
حداکثر 

 امتیاز
 نمره

1-* 

درصورت داشتن رشته مربوطه واعالم محل کارآموزی: آموزشکده ها /دانشکده ها ) 

(، 11(، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و شهرک های صنعتی)11نیاز مرکز

 (1(، شرکت های متفرقه )11کارخانجات، شرکتها، سازمانها و ارگانهای دولتی)

-- -- 

2 

رعایت نکات تدوین یک گزارش کارآموزی منطبق بر :(61کارآموزی)گزارش نهایی 

مرتبط بودن موضوع کارآموزی با رشته ، ( 21شیوه ارائه مطالب علمی و فنی)

(، ارائه هرگونه طرح 21( به روز بودن مطالب ذکر شده درگزارش)21تحصیلی)

پیاده سازی و (قابلیت 4نوآوری و ابتکاری در زمینه های تغییر،اصالح خط تولید)

اجرای روشهای تحقیقاتی اکتشافی و استخراجی که منجربه بهبود کیفیت و افزایش 

 ( 4کمیت محصول و کاهش هزینه ها گردد)

71  

3 
پاسخگویی به سئواالت مدرس در انتقال دانشو  دانشجو جهت آمادگیباال بودن  

 محیط در فراگرفتهمهارت 
21  

  14 شئونات در محیط کار پوشش لباس کار، آراستگی و حفظ 5

  14 انضباط ورود خروج محل کارآموزی  4

  121 جمع  

  

 

  

     

  

 وزیآمکار امضاءمدرس

     

 جدول شامل دانشجويان اين مرکز نمیشود  * 9*بند   
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 نمره 92از  گزارش ارزيابی

 عدد به نمره روفح به نمره

  

 3شماره فرم
 

: 

 

 

 

 



 
 

 4 فرم شماره                      ارزیابی  سرپرست کارآموزی    

 

  .......................................:آموزشکده/دانشکده: ............................................... وزآمکار خانوادگی ونام نام        

 ...............................لغایت..................................ازتاریخ گزارش............................................     :  آموزیکار سرپرست نام

 .......:..........................محل کارآموزی نام

 ضعیف عناوین ردیف

(24/1) 

 متوسط

(4/1) 

 خوب

(74/1) 

 عالی

(1) 

     وزیآمکار درمحل،موقع به ورودوخروجکاری،  وانضباط نظم رعایت 1

     (گروهی درکارهای مشارکت)بادیگران همکاریبه  عالقه میزان 2

     رعایت ادب واحترام درگفتاروکردار 3

     بهبودکار درجهتاثرگذاری و ارائه طرح و ایده  میزان 5

 انجام کار و عالقمندی به  کارگیری دانش فنّی خود دربهمیزان  4

 نکات فنی و تجربی فراگیری

    

     پشتکار ومیزان وظایف پیگیریباسرپرست ،همکاری  6

     محوله کارهای درانجام دقتو  دراختیار برزمان مدیریت 7

استفاده بهینه از مواد اولیه  پذیری، مسئولیتو  ای حرفه اخالقدارا بودن  1

 ...(کارومحیط  دروبهداشت  ایمنی نکات ،رعایتونگهداری ابزارکار

    

     جمع امتیازات

 

 

 

 

 ..............................: و ایجاد ارتباط موثر دانشگاه با صنعت وزیآمکارروند بهبود جهتی وزآمکار سرپرستی  پیشنهادها

................................................................................................................................................................................................ 

 ی:وزآمکارمحل  سرپرستءامضا
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 نمره 8از  گزارش ارزيابی

 عدد به نمره روفح به نمره

  



 باسمه تعالی

 

 

 از: شرکت/سازمان.....................................

 به: واحد ارتباط با صنعت دانشکده.........................

 موضوع:  گواهی پايان دوره کارآموزی

 با سالم و احترام،

 و......................................................          دانشجعطف به نامه شماره .................... به تاریخ........................... در خصوص کارآموزی 

 به اطالع می رساند،   .......................رشته تحصیلی............................ .................شماره دانشجویی ............................. به 

 ............ لغایت ............................ دوره کارآموزی خود را به پایان رسانده است.از تاریخ ..................نامبرده 

 

محترم از واحد کارآموزی در تاریخ های                                    خانم/اقای  ضمنا گواهی می گردد بازدید مدرس

 ذیل صورت گرفته است.

 

 ................... ساعت..............روز....................تاریخ.... -1

 روز....................تاریخ....................... ساعت.............. -2

 

 

 

 

 امضاء سرپرست کارآموزی                                                              مهر و امضاء محل کارآموزی
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 1 شماره فرم
 

 

 

 



 

 تعالیباسمه 

 وزیآمکار نهايی ارزيابی

 از: واحد ارتباط با صنعت                       

 به: اداره آموزش                 

 ن رسانده است.پایا به وفقیتبا م خودرادر کارآموزی درسو مقررات، ضوابط، براساسذیل  مشخصات با گردددانشجوتاییدمی بدینوسیله باسالم

 ورودی سال :                                 :دانشجویی شماره    :وزآمکار خانوادگی ونام نام

 

 :                        وزیآمکار خاتمه تاریخ                     :وزیآمکار شروع تاریخ       روزانه / شبانه    :تحصیلی رشته

 

 تاریخ بازدید اول :                               تاریخ بازدید دوم :                                        :وزیآمکارل محنام 

 

 21نمره از ارزيابی عوامل رديف

  (12)نمره ازوزیآمکار درس مدرس نظرات جمع 1

  (1)نمره ازوزیآمکار سرپرست نظرات جمع 2

  جمع نمره نهايی کارآموز

 

 ی نهايی کارآموزبدون خدشه وبدون الک گرفتگی ثبت و امضاء گردد.نمرهجمع لطفا

 

 

 

 

 

 مهر و امضاء مسئول واحد ارتباط با صنعت                                                      وامضاءمدرس خانوادگی ونام امن

      

 

 

نهايی ارزيابی  

  حروف به نمره

  عدد به نمره

 9 شماره فرم
 

 

 

 


