
 بسمه تعالی                                                             
  معاونت پژوهشی              

  و کارآفرینی مجتمع  مدیریت ارتباط با صنعت
  

  فرم گزارش هفتگی کارآموزي
  : بخشنام و نام خانوادگی دانشجو:                              شماره دانشجویی:                  نام 

  نام واحد کارآموزي دانشجو:                             رشته تحصیلی :
 عنوان کارهاي انجام شده در خالل روز تاریخ ایام هفته 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 عنوان کارهاي انجام شده در خالل روز تاریخ ایام هفته 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 عنوان کارهاي انجام شده در خالل روز تاریخ ایام هفته 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

  نام و نام خانوادگی استاد کارآموزي در صنعت:                           مراتب مندرج فوق مورد تائید
 می باشد               نمی باشد                                                                                                    

  امضاء استاد کارآموزي در صنعت :                                         مهرموسسه واحد کارآموزي الزامی است.      
  
  
  



  بسمه تعالی 
  معاونت پژوهشی            

  و کارآفرینی مجتمع  مدیریت ارتباط با صنعت
                                                                                                 

 فرم گزارش ماهیانه کارآموزي

  : بخشنام و نام خانوادگی دانشجو:                          شماره دانشجویی:                         نام 
  رشته تحصیلی:        نام واحد کارآموزي دانشجو:                   

                  =============================================================================================  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         ======================================================================================== 

 مراتب مندرج فوق مورد تائید                        و نام خانوادگی استاد کارآموزي در صنعت:     نام           
  می باشد         نمی باشد                                                                                                  

  امضاء استاد کارآموزي در صنعت :                                                محل مهر و            



  
  احد کارآموزي

  بسمه تعالی
  معاونت پژوهشی         

    و کارآفرینی مجتمع  مدیریت ارتباط با صنعت                                    

 فرم ارزشیابی کارآموزي

 محل کارآموزي :          شماره دانشجویی:       نام و نام خانوادگی کارآموز :                                
  :                                                   رشته تحصیلی :                    بخشنام 

  نام و سمت سرپرست کارآموز:                               نیمسال تحصیلی / تابستان: 
 اظهار نظر سرپرست کارآموزي ردیف

 
 ضریب مردود ضعیف متوسط خوب عالی

 2      حضور وغیاب و رعایت نظم و انضباط در کارگاه -1

  میزان عالقه همکاري با  دیگران -2
 

     1 

  2      فراگیريعالقه به  -3
 

  1      استعداد فراگیري -4
 

  2      پیگیري وظایف و میزان پشتکار -5
 

  ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار - 6
 

     2 

  کیفیت گزارشهاي کارآموز به واحد صنعتی -7
 

       
2 

  
  ارزیابی کارآموز                       معادل عددي                                              

  نمره به حروف                نمره به عدد                                 17 – 20عالی                                       
  14-16.99 خوب                                   
  12- 13.99متوسط                                 

  مهر مؤسسه الزامی است :                                      10 - 11.99ضعیف                                
                                           10مردود                              پایین تر از 

  یشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود کارآموزي :   پ
  

         
لطفاٌ پس از تاٌیید گزارش کارآموزي و فرمهاي هفتگی ، ماهیانه و ارزشیابی آنها را با گواهی پایان انجام دوره کارآموزي  داخل پاکت 

 دربسته گذاشته و به دانشجو تحویل  نمایید .



  فرم نظرات و پیشنهادات                                                  

  (در پایان دوره تکمیل شود)

  شماره دانشجویی:        نام و نام خانوادگی کارآموز:

              رشته تحصیلی:

  شرح نظرات و پیشنهادات:

  در مورد دورة کارآموزي و مراحل مختلف آن: -1
  

  

  

  

 

  فنی و تولیدي محل کارآموزي:در مورد امور پژوهشی،  -2
  

  

  

  

 

  

توجه: عالوه بر ارائه فرم نظرات و پیشنهادات در پیوست گزارش تفصیلی، در صورت تمایل یک کپی از این فرم را به مدیریت 
  ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل نمایید.

  

  امضاء کارآموز

   

 


