نمودار گردش كاراخذ واحد كارآموزي
مراجعه دانشجو به آموزش جهت اخذ واحد كارآموزي

تعيين وتأييد محل كارآموزي توسط دفتر ارتباط با صنعت
صدور ابالغ به استاد

تعيين استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو با تأييد گروههاي آموزشي (مديران گروه)

راهنماي دانشجو

مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت

معرفي دانشجو به مراكز وواحد هاي صنعتي همراه با تكميل فرم معرفي نامه توسط دفتر ارتباط با صنعت

شروع كارآموزي وتكميل فرم خالصه اطالعات كارآموزي وارائه به استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو

انجاام بازدياد ونظاارت مساتمر
توسط استاد راهنماي كارآموزي

گذراندن دوره كارآموزي

اعالم مشكالت احتماايي ازساوي
دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت

ارائه گزارش پيشرفت كارآموزي به استاد راهنماي كارآموزي توسط دانشجو
اعاالم نظار

اتمام دوره كارآموزي وارائه گزارش نهايي  ،گواهينامه وفرم پايان دوره به استاد راهنماي كارآموزي

وارائه نماره
توسط استاد
راهنماااااااي

كنترل گزارش كارآموزي بر اساس سرفصل هاي ارائه شده به دانشجويان توسط استاد راهنماي كارآموزي

كاارآموزي
بااه گااروه

مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت جهت:

مربوطه

-1تأييد اصل وچكيده گزارش نهايي كارآموزي

 .1آموزش

 .2تاييداصل گواهينامه پايان دوره كارآموزي

(جهت درج در پرونده دانشجو)

 .3تاييد فرم پايان دوره كارآموزي

 .2دفتر ارتباط باصنعت
(جهت اطالع)

ارائه اصل گزارش نهائي
كارآموزي به گروههاي
آموزشي مربوطه ويا
كتابخانه مركزي دانشگاه

مرکز آموزش عالی فیروزآباد
گزارش كارآموزي (

)

مکان:

موضوع:

تهیه كننده:
استادكارآموزي:
ترم:

سال:

فرم شماره ()3
شروع

فرم خالصه اطالعات كارآموزي

نام ونام خانوادگي دانشجو :

استاد كارآموزي:

شماره دانشجوئي :

سرپرست كارآموزي:

رشته /گرايش :

ترم وكد كارآموزي:

مقطع تحصیلي :

تاريخ وامضاء دانشجو:

نام محل كارآموزي:

آدرس وتلفن كارآموزي:

سرپرست كارآموزي:

عنوان وموضوع كارآموزي:

شروع و روزهاي كارآموزي:

تاريخ وامضاء استادكارآموز:

فرم شماره ()4

خالصه گزارش هفتگي
شماره گزارش:
نام ونام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجوئي:

نام محل كارآموزي:

نام ونام خانوادگي سرپرست كارآموزي:

هفته:
ايام هفته

رشته تحصيلي:

ازتاريخ:
تعدادساعات

تاتاريخ:
عناوين كارهاي انجام شده در خالل روز

شنبه
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

محل امضاء كارآموز:

مراتب فوق موردتأييدمي باشد/نمي باشد
امضاء سرپرست محل كارآموزي

اين برگه به تعداد هفته هاي كارآموزي توسط دانشجوتكميل مي گردد

فرم شماره ()5

خالصه گزارش ماهانه

شماره گزارش:
شماره دانشجوئي:

نام ونام خانوادگي دانشجو:
نام محل كارآموزي:

رشته تحصيلي:

نام ونام خانوادگي سرپرست كارآموزي:

شرح گزارش:

مراتب فوق موردتأييدمي باشد/نمي باشد

محل امضاء كارآموز:

امضاء سرپرست محل كارآموزي
نظريه مديرگروه آموزشي وامضاء:

اين برگه به تعداد ماههاي كارآموزي توسط دانشجوتكميل مي گردد

فرم شماره ()6

گزارش سرپرست محل كارآموزي

نام ونام خانوادگي دانشجو:

شماره دانشجوئي:

نام محل كارآموزي:

نام ونام خانوادگي سرپرست كارآموزي:

زمان كارآموزي ازتاريخ:
رديف

رشته تحصيلي:

تاتاريخ:

نظريه سرپرست محل كارآموزي

1

حضوربه موقع ومنظم درمحل كارآموزي

2

پوشش وظاهر مناسب در محيط كارآموزي

3

رعايت ادب در گفتار و كردار

4

رعايت نكات ايمني وبهداشت

5

همكاري مناسب با سرپرست كارآموزي

6

رعايت مقررات وقوانين كارآموزي

7

داشتن انگيزه وتوجه كافي براي يادگيري درمحيط كارآموزي

8

صرفه جويي درموادمصرفي

9

بكارگيري مناسب دانش نظري آموخته شده

11

استفاده مناسب وخالقانه از امكانات فني محيط كارآموزي

11

كاربردمناسب آموخته هاي علمي در محل كارآموزي

12

دارابودن احساس مسئوييت در حفظ ونگهداري ابزاركار

خیلي ضعیف 1

ضعیف 2

متوسط 3

خوب 4

جمع امتیاز

نام ونام خانوادگي سرپرست كارآموزي:

مهروامضاء:

عالي 5

فرم شماره ()7

فرم پايان دوره كارآموزي
نام ونام خانوادگي دانشجو :

استاد كارآموزي:

شماره دانشجوئي :

سرپرست كارآموزي:

رشته  /گرايش :

ترم وكد كارآموزي:

محل كارآموزي :

موضوع كارآموزي:

نظريات سرپرست كارآموزي

عالي

خوب

متوسط

ضعیف

 4نمره

 3نمره

 2نمره

 1نمره

حضور وغياب ورعايت نظم وتربيت در واحد صنعتي
ميزان عالقه به همكاري وفراگيري
كسب تجربه كاري وبكارگيري تكنيكها
ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار
كيفيت گزارشهاي كاراموز به واحد صنعتي
پيشنهادات سرپرست كارآموزي جهت بهبود برنامه كارآموزي

توضیح:

امضاء استادكارآموزي:
تاريخ:
نمره نهايي به حروف
امضاء سرپرست كارآموزي:
تاريخ:

تائیديه دفترارتباط باصنعت:

نمره نهايي به عدد
امضاء وتاريخ

فرم شماره ()8

فرم بازديد استادراهنماي كارآموز

نام ونام خانوادگي دانشجو:
نام محل كارآموزي:

شماره دانشجوئي:

رشته تحصيلي:

نام ونام خانوادگي استادراهنما كارآموزي:

شرح گزارش:

نام ونام خانوادگي سرپرست كارآموز

نام ونام خانوادگي استادراهنماي كارآموز

تاريخ و امضاء

اين برگه به تعداد روزهاي بازديد استادراهنماي كارآموزدرطول دوره كارآموزي تكميل گردد

تاريخ وامضاء

