اسمه تعالي

وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

گروه آموزشي :صنعت

مرکز آموزش علمي کاربردي نيشابور1

مديريت و خدمات اجتماعي

فرهنگ وهنر

فرم درخواست کارآموزي دانشجويان

الف) مشخصات دانشجو:
نام ونام خانوادگي

نام پدر:

شماره دانشجويي:

تاريخ درخواست:

رشته تحصيلي:

تعداد واحدهاي گذرانده شده:

مقطع تحصيلي:

شماره تماس همراه:

سال ورودي:

کدملي:

ب) محل کارآموزي:
نام موسسه /سازمان يا واحد مربوطه:
اجرايي

زمينه اجتماعي فعاليت :خدماتي

مشاوره

غيره

نظارت

نام شهر مورد نظر:
نام وامضاء دانشجو
ج) نظر مدير گروه مربوطه:
مسئول محترم آموزش:
با سالم و احترام:
با کارآموزي نامبرده در واحد مذکور :

موافقت مي شود

موافقت نمي شود

دليل عدم موافقت :
تاريخ و امضاء مدير

استاد کارآموزي:
گروه
امور محترم مالي اظهار نظر فرماييد.
اخذ درس کارآموزي از نظر مالي بال مانع است.

امضاء امور مالي
د) نظر کارشناس مسئول آموزش :
با توجه به درخواست دانشجو وتاييد مدير گروه محترم مربوطه بدين وسيله جهت گذراندن دوره کارآموزي بمدن  240ساعت موافقت بعمل مي آيد.
تاريخ و امضاءمسئول آموزش

بسمه تعالي
تعهدنامه كارورزي
اينجانب.......................................................به شماره دانشجويي......................................رشته...........................................................:
متعهد مي شوم كليه فعاليتهاي اجرايي در زمان كارورزي را در زمينه مرتبط با رشته و گرايش خويش به انجام رسانيده و در
زمان مقرر كارورزي خود را به اتمام برسانم و در غير اين صورت (به هر دليل كه اين امر انجام نپذيرفت)كليه عواقب آموزشي
مربوطه به عهده اينجانب خواهد بود.
تاريخ
امضاء دانشجو
-------------------------------------------------------------------------------------------فرم شماره 7

تاريخ:
مدير محترم مرکز آموزش علمي-کاربردي نيشابور 1

سالم عليكم

احترام ًا اينجانب  ...............................................................به شماره دانشجويي ........................................مقطع...............................
رشته  .......................................................در نيمسال اول/دوم /تابستان /ترم /پودمان /سال تحصيلي .........................................
درس كارورزي را ثبت نام و اخذ نموده ام .لذا خواهشمند است دستور فرمائيد يك برگ معرفي نامه براي اينجانب به منظور
ارائه به سازمان  /اداره /شركت  ............................................................................................................صادر نماييد.

آدرس محل كارآموزي:
تلفن محل كارآموزي:
تلفن همراه:
امضاءدانشجو و تاريخ

نام و نام خانوادگي استاد راهنما :
محل كارآموزي نامبرده مورد تاييد اينجانب مي باشد
امضاء استاد راهنما
تاريخ

نمي باشد

کاربرگ ( :)213-1معرفي به کارورزي
به ........................................... :

از  :مرکز آموزش علمي -کاربردي نيشابور1
با سالم
احتراماً ،خانم /آقاي  ......................................................دانشجوي .................................................رشته  ..................................................ورودي
نيمسال  .....................سال تحصيلي ...........................مقطع  .........................................به شماره دانشجويي ........................................و شماره
این قسمت توسط مرکر آموزش تکمیل شود.

ملي ........................................مركز آموزش  ...........................................................اين مركز بحضور معرفي ميگردند .نامبرده متقاضي گذراندن
واحد كارآموزي خود به مدت .......................ساعت در طول ترم  .................در آن واحد ميباشد .مقتضي است پس از بررسي ،اين مركز
آموزش را از نتيجه امر تا تاريخ  .....................مطلع فرمايند.
الزم به ذكر است به منظور شروع به كار كارآموزي نامبرده ،نسبت به تعيين سرپرست كارآموزي وي در آن واحد اقدامات مقتضي
معمول فرمايند .قابل ذكر است در طول مدت كارورزي دانشجو موظف به رعايت مقررات انضباطي آن واحد ميباشد.
مدارک اتمام کارآموزی:
برگه پايان دوره كارورزي (تاييد  ...........................ساعت كارآموزي نامبرده)
تاييد فرمهاي گزارش هفتگي و تكميل و مهر نمودن فرمها توسط سرپرست كارورزي و يا واحد آموزش مراكز كارورزي
اصل گزارش كارورزي

نام و نام خانوادگی رییس مرکز
تاریخ و امضاء

این قسمت توسط مسئول کارورزی در شرکت  /سازمان و  ...تکمیل
شود.

به :مرکز آموزش عالی علمی – کاربردی نیشابور1
از ..................................................:
با سالم
بدين وسيله موافقت اين واحد را با كارورزي آقاي  /خانم  ....................................در طول ترم  ......................اعالم داشته لطفاً اقدامات بعدي
را مبذول فرمايند.
محل كارورزي :
تاريخ شروع كارورزي :
نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه:
تاریخ و امضاء

فرم شماره ()9

وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري
دانشگاه جامع علمي کاربردي
مرکز آموزش علمي کاربردي نيشابور

گزارش شروع به کار دانشجو(کارآموز)

نام :

نام خانوادگي:

شماره دانشجويي:

رشته تحصيلي:

مقطع:

نوع كارآموزي:

پودمان/ترم:

آدرس دقيق محل كارآموزي:
تلفن محل كارآموزي:
واحد يا بخش محل كارآموزي:

شماره تلفن همراه سرپرست كارآموزي:

نام سرپرست كارآموزي:

کروکي محل کارآموزي را در کادر ذيل مشخص نمائيد.

(Nشمال)

برنامه کارآموزي:
ايام هفته:

ساعت شروع:

ساعت پايان:

شنبه:
يكشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه

تاريخ شروع دوره:
تاريخ پايان دوره:

امضاء

شماره:
تاريخ:
پيوست:

کاربرگ  :213-2گزارش پيشرفت هفتگي
نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:
مقطع:
نام مربي:
تاريخ شروع دوره ي كارورزي:

ایام هفته

تاریخ

شماره ملي:
رشته ي تحصيلي:
نام محل كارورزي:
نام استاد كارورزي:
تاريخ پايان دوره ي كارورزي:

شرح مختصر فعالیت

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

امضای کارورز

امضای مربی

امضای استاد

شماره:
تاريخ:
پيوست:

کاربرگ  :213-3گزارش پيشرفت ماهانه
نام و نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:
مقطع:
نام مربي:
تاريخ شروع دوره ي كارورزي:

ماه :اول

امضای کارورز

دوم

شماره ملي:
رشته ي تحصيلي:
نام محل كارورزي:
نام استاد كارورزي:
تاريخ پايان دوره ي كارورزي:

از تاریخ

سوم

امضای مربی

تا تاریخ

امضای استاد

شماره:
تاريخ:
پيوست:

کاربرگ  :213-4ارزيابي نهايي کارورز توسط مربي
نام و نام خانوادگي مربي:

نام و مشخصات واحد مربوطه:

نام و نام خانوادگي كارورز:

شماره دانشجويي:

رشته تحصيلي:

مقطع:

ردیف

غیرقابل قبول متوسط

عوامل ارزیابی

و کمتر از آن

1

رعايت دقيق كليه
مقررات ،ضوابط و نظم و
انضباط در محل كار

2

حضور منظم در محيط
كار

3

رفتار كارورز با ديگران در
محيط كار و همكاري با
آنان

4

ميزان فراگيري عملي
آموزش هاي ارائه شده
توسط مربي

5

ميزان آمادگي كارورز در
پاسخگويي به سواالت
مربي

6

ميزان پشتكار كارورز در
انجام وظايف محوله

7

كيفيت پيشنهادات
كارورز در جهت بهبود
كار

تعداد روزهاي غيبت:

موجه

پيشنهادات مربي جهت بهبود عملكرد كاورز:

امضای مربی

()10-14

خوب

عالی

()14-17

()18-20

غيرموخه:

توضیحات

شماره:
تاريخ:
پيوست:

کاربرگ  :213-5ارزيابي نهايي کارورز توسط استاد
نام و نام خانوادگي استاد:

نام و مشخصات واحد مربوطه:

نام و نام خانوادگي كارورز:

شماره دانشجويي:

رشته تحصيلي:

مقطع:

ردیف

غیرقابل قبول متوسط

عوامل ارزیابی

و کمتر از آن

1

رعايت دقيق كليه
مقررات ،ضوابط و نظم و
انضباط در محل كار

2

حضور منظم در محيط
كار

3

رفتار كارورز با ديگران در
محيط كار و همكاري با
آنان

4

ميزان فراگيري عملي
آموزش هاي ارائه شده
توسط مربي

5

ميزان آمادگي كارورز در
پاسخگويي به سواالت
مربي

6

ميزان پشتكار كارورز در
انجام وظايف محوله

7

كيفيت پيشنهادات
كارورز در جهت بهبود
كار

تعداد روزهاي غيبت:

موجه

پيشنهادات استاد جهت بهبود عملكرد كاورز:
امضای استاد

()10-14

خوب

عالی

()14-17

()18-20

غيرموخه:

توضیحات

شماره:
تاريخ:
پيوست:

کاربرگ  :213-6ارزيابي نهايي کارورز
نام و نام خانوادگي كارورز:

شماره ملي:

شماره دانشجويي:

رشته تحصيلي:

تاريخ شروع كارورزي:

تاريخ پايان كارورزي:

نام مربي:

نام محل كارورزي:

ردیف

عوامل ارزیابی

1

ارزيابي گزارشات هفتگي و
ماهيانه( %20كل امتياز)

2

ارزيابي كارورز توسط مربي
( %40كل امتياز)

3

ارزيابي كارورز توسط
استاد ( %20كل امتياز)

4

گزارشات جامع و پاياني
كارورز بر اساس شيوه نامه
( %20كل امتياز)

مقطع:

غیرقابل قبول

متوسط

خوب

عالی

و کمتر از آن

()10-14

()14-17

()18-20

نام و امضای مدرس:

نام و امضای مسئول دفتر:

ارزیابی نهایی
نمره به عدد
نمره به حروف

توضیحات

