
 
  : درخواست دانشجو

به شماره  رشته.............................. مقطع..........................آقاي / خانم ....................................... دانشجوي  اينجانباحتراماً، 
ساعت  ............به مدت خود به تعداد ............... واحد كارآموزي  درسمتقاضي گذراندن مركز اين  دانشجويي..................................

  . باشممي ................................................................ مركز/اداره / سازماندر  .................................. نيمسالدر طول 
به ارائه فرم تكميل شده جهت ضمناً اينجانب متعهد مي گردم در تقويم زماني اعالم شده توسط اداره آموزش نسبت     

نمايم به اداره آموزش مراجعه ثبت درس به اداره آموزش اقدام نمايم و متعهد مي شوم به هر دليلي خارج از اين تاريخ 
  مسئوليت عدم ثبت درس بعهده اينجانب بوده و حق هر گونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب مي نمايم. 

  دانشجوامضا                                               تاريخ:                                                                        
  

  : آموزي دانشگاهنظر مسئول كار 
با گذراندن دوره كار آموزي دانشجو درمحل مشخص شده موافقت مي شود. ضمناً جناب آقاي / سركارخانم 

  .....................................   بعنوان استاد كار آموزي ايشان در دانشگاه تعيين مي شود. 
مهر و امضاي مسئول كار آموزي                                      تاريخ :                                                               

  دانشگاه
  

  :  درستاييد استاد 
ي از نظر اينجانب اخذ درس كار آموزبا سرپرستي درس كار آموزي دانشجو با در نظر گرفتن مقررات مربوطه موافقت دارم و 

  باشد. با شرايط فوق الذكر بالمانع مي
  درسامضاء استاد                                              تاريخ:                                                                                        

  تاييد مدير گروه مربوطه : 
آقاي /  ........ براي اخذ درس كار آموزي به تعداد ................. واحد و به مدت ...................... ساعت در نيمسال ............................

  . بالمانع مي باشد مشخصات فوق الذكر،با خانم ................................................ رشته .............................................. 
امضا مدير مهرو                           تاريخ:                                                                                                       

  گروه 
  

  : ثبت درس كار آموزي در نيمسال مربوطه
تعداد .................... واحد در نيمسال .................... براي دانشجو ............................ به شماره دانشجويي درس كار آموزي به ثبت 

  . انجام شددر سيستم آموزش  ..............................
  كارشناس آموزشنام و نام خانوادگي و امضاء  ....................................تاريخ :               

  صدور معرفي نامه و ارائه توضيحات نهايي به دانشجو : 
معرفي نامه به شماره به اين دفتر ارائه و در تاريخ ..............................  .............. فرم تكميل شده كارآموزي ........در تاريخ ...........

  صادر و به دانشجو جهت تحويل به محل كار آموزي ارائه گرديد. ..................... ................
  ضمناً توضيحات در مورد قوانين مربوطه و شيوه انجام كارآموزي و نحوه تكميل فرم ها و گزارش ها به دانشجو ارائه گرديد. 

  مهر و امضاي مسئول كار آموزي دانشگاه ....................................تاريخ :                                                                              
  



 
  

  شماره  : ..........................                                                                                                                                                    
  تاريخ : ...........................                                                                                       

  .......................................................................................................به : 
  دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي دفتر كارآموزياز : 

  موضوع : معرفي دانشجوي كارآموز
  با سالم
واحد عملي  ..........قيد شده جهت گذراندن  بدينوسيله دانشجوي نامبرده در ذيل با مشخصات ،ضمن تشكر و قدرداني ،احتراما       

دستور فرماييد ضمن  خواهشمند است گردد.بحضور معرفي مي ................ترم................ساعت در طي  .................كارآموزي به مدت زمان 
نسبت به تعيين سرپرست كارآموزي وي در آن واحد اقدامات مقتضي معمول  ،اقدامات الزم به منظور شروع به كار كارآموزي نامبرده

  فرمايند. قابل ذكر است در طول مدت كارآموزي دانشجو موظف به رعايت مقررات انضباطي آن واحد مي باشد.
  ز:الف: مشخصات دانشجوي كارآمو

  نام و نام خانوادگي: -
  شماره دانشجويي : -
  رشته تحصيلي : -
  استاد كارآموزي در دانشگاه : -
  تاريخ شروع كارآموزي :  -

  ب: مدارك اتمام كارآموزي: 
  توسط سرپرست كارآموزي  هاي مربوطهفرم  و تكميل و مهر نمودن (به ازاي هر هفته كارآموزي)تاييد فرمهاي گزارش هفتگي -
  ( تهيه شده توسط خود دانشجو در قالب مشخص شده توسط استاد و تاييد شده توسط مركز كارآموزي)اصل گزارش كارآموزي  -

  .در زمينه هاي مختلف  به اميد استفاده بهينه از دوره كارآموزي و كاربرد آن در جهت رشد و شكوفايي كشور
  با احترام  

  همسئول دفتر كارآموزي دانشگا            
  
  
  
  



 
  

   گزارش هفتگي فرم 
  )))توجه : اين فرم به ازاي هر هفته كار آموزي تكثير و جداگانه تكميل مي شود.(((

  شماره دانشجويي :                             شماره گزارش :                           نام و نام خانوادگي:    
                               تاريخ شروع كارآموزي :                    :                                 رشته تحصيلي 

  كارآموزي : محل واحد  عنوان
  تا تاريخ                                  از تاريخ  هفته

  عناوين كارهاي انجام شده در خالل روز  ايام هفته
    شنبه

    يكشنبه
    دوشنبه

    سه شنبه
    چهارشنبه

    شنبهپنج 
    جمعه

  
  ييد مي باشد/نمي باشدتأمراتب فوق مورد                                         محل امضاي كارآموز                      

   سرپرست كارآموزي در محلمحل امضاي                          
  
  
  



 
  ( در محل كار آموزي تكميل مي گردد)ارزيابي سرپرست كارآموز 

  تنظيم: تاريخ
  دانشگاه : دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادينام                         نام و نام خانوادگي دانشجوي كارآموز:                           
  رشته تحصيلي:                                                                                  مقطع تحصيلي:                       

  نام سرپرست كارآموز:                            :                   مركز كارآموزيعنوان اداره / سازمان/     
  خوب   عالي  اظهار نظر سرپرست كارآموز  رديف

  
  ضريب  مردود  ضعيف  متوسط

  ٢            حضور و غياب و رعايت نظم و ترتيب و انضباط   ١
  ١            ميزان عالقه همكاري با ديگران  ٢
  ٢            عالقه به فراگيري  ٣
  ١            استعداد فراگيري  ٤
  ٢            پيگيري وظايف و ميزان پشتكار  ٥
  ٢            ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار  ٦
  ٢            كيفيت گزارشهاي كارآموز به واحد   ٧

  
  موجه .............................تعداد روزهاي غيبت 
  غير موجه ..............................                         

  
  كلي كارآموزارزيابي 

  نمره به عدد  (از بيست) نمره به حروف
    

  
  بهبود برنامه كارآموزي:پيشنهادات سرپرست كارآموزي جهت 

  در محل كار آموزي امضاي سرپرست كارآموزي                                                                                           
  

  استاد محترم درس 
انجام دوره كار آموزي مطابق قوانين و ارزيابي فوق مورد تاييد بوده و ارزيابي نهايي ايشان جهت درج نمره درس براي دانشجوي فوق  

  بالمانع مي باشد. 
  تشكربا                

  مسئول دفتر كارآموزي دانشگاه                                    
  
  



 
  دانشگاه تكميل مي گردد)( در  ارزيابي نهايي كارآموز

  مشخصات كارآموز –الف   
  ..................................................شماره دانشجويي :       .............. ........................................... : نام و نام خانوادگي كارآموز                
  .....................................................مقطع تحصيلي :                        ....................................................... رشته تحصيلي :                

  تاريخ شروع كارآموزي:  ............................................    .........................................: ................. مركز كارآموزي/اداره / سازماننام                
  : ..............................................               تاريخ خاتمه كارآموزي                                                                                              

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــ

  ارزيابي كارآموزي –ب 
  امضاء  نمره  عوامل ارزيابي  سقف نمره  رديف

      نظريه سرپرست كارآموزي ( در محل انجام آن)  ٢٠  ١
      كارآموزي (ارزيابي گزارش كارآموزي و فعاليت دانشجو)نظريه استاد   ٢٠  ٢
  

    به عدد  نمره نهايي كارآموزي
    به حروف

  
  يي كار آموز مورد تاييد مي باشد. نمره نها

  
  مدير آموزش دانشگاهامضاء                                                                                                     درساستاد امضاء    
  

  . تغيير مي باشد نمره مورد تاييد فوق در تاريخ .................................................... در سسيتم آموزش دانشگاه درج گرديد و غير قابل      
ثبت گرديد و تصوير آن ها به عالوه بقيه ( فرم درخواست)  و صفحه آخر (فرم ارزيابي نهايي) در پرونده دانشجو  ١ضمناً اصل صفحه 

  مستندات كارآموزي جهت ارائه و ثبت نهايي در دفتر كارآموزي تحويل دانشجو گرديد. 
  كارشناس مربوطهنام و نام خانوادگي                              تاريخ :                                               

  تذكرات :  
  به اداره آموزش دانشگاه جهت درج در پرونده آموزشي دانشجو  انتهاي مهلت ثبت نمرات) آخر اين فرم در ٥و صفحه ( ١اصل صفحه

  ( آخر ) در محل دفتر كارآموزي دانشگاه بايگاني مي گردد.  ٥و  ١شود و بقيه فرم ها + تصوير فرم هاي شماره تحويل داده مي


