کاربرگ( :)212-2تعهد کاربین

نام:
نام خانوادگي:
شماره دانشجويي:
شماره ملي:
مقطع تحصيلي:
نيمسال تحصيلي:
رشته تحصيلي:
مرکز آموزشي:
نام استاد درس کاربيني:
اينجانب با آگاهي از اينکه بازديد از محيط واقعي کار ،به منزله بخش عملي درس کاربيني ميباشد ،متعهد ميگردم کليه مقررات آموزشي و همچنين ضوابط اعالم
شده از سوي محيط واقعي کار را به طور کامل رعايت نموده و چنانچه حين بازديد ضرر و زياني از ناحيه اينجانب وارد گردد ،برابر مقررات مربوط ،مسئوليت جبران
آن را شخصا بر عهده ميگيرم.

نام و نام خانوادگي
تاريخ و امضاء

--------------------------------------------------------کاربرگ( :)212-3ارزشیابي تحقق اهداف درس کاربیني
* این فرم توسط مدرس كاربيني تكميل ميشود.مشخصات كاربين:
نام:
نامخانوادگي:
شماره ملي :

شماره دانشجویي:
مقطع تحصيلي:
رشته تحصيلي:
مركز آموزشي:
مدرس:
ردیف

عامل ارزیابي

نمره ارزیابي

رعایت نظم و مقررات آموزشي

()0-3

رعایت ضوابط و مقررات محيط كار

()0-2

رعایت شئونات دانشجویي

()0-2

ارایه گزارش بازدید (كتبي و الكترونيكي)

()0-10

ارایه نظر و پيشنهاد

()0-3

جمع

()0-20

امتياز

کاربرگ( :)212-4گزارش کاربیني

كاربين محترم ،اين گزارش حاصل مشاهدات شما از محيط کار ميباشد که ميبايست آن را با راهنمايي مدرس تکميل نماييد.
نکته :ترجيحا اين گزارش به صورت گروهي تکميل و ارايه شود.
الف) مشخصات كاربين
نام:

شماره دانشجویي:

نامخانوادگي:

كارداني □

نيمسال تحصيلي:

مقطع تحصيلي:

وضعيت اشتغال :بيكار □

شاغل مرتبط با رشته تحصيلي □

شماره ملي:

كارشناسي □
شاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي □

رشته تحصيلي:
مركز آموزشي:
مدرس:

ب) مشخصات محيط واقعي كار مورد بازدید
نام محيط واقعي كار مورد بازدید
نوع محيط واقعي كار مورد بازدید

دولتي □

خصوصي □

عمومي □

تعداد كاركنان
تاریخچه تاسيس
زمينه فعاليت
بخش تحقيق و توسعه ()R&D

دارد □

ندارد □

پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محيط واقعي كار به طور اجمالي توضيح دهيد.
 .1توصيف محيط واقعي کار
 .1 .2عناوين مشاغل مرتبط و همگون با رشته تحصيلي:

 .2 .3وضعيت راهاندازي شغل موردنظر(فردي يا خوداشتغالي ،گروهي ،سرمايهگذاري يا سازماني):

 .3 .4سازمانهاي ذيربط و مرتبط با حوزه شغلي:

 .5توصيف فرآيند انجام کار

 .1 .1تشريح جريان فرآيند کار:

 .2 .2ماشينآالت و دستگاهها:
 .3 .3محصوالت توليد شده (کاال يا خدمات) و نحوه ارايه خدمات پس از توليد و تحويل:

 .4 .4نحوه کنترل کيفيت انجام فعاليتها:
.5
توصيف توانمنديها و مهارتهاي مورد انتظار براي احراز شغل موردنظر

 .1 .1ويژگيهاي جسماني:
 .2 .2ويژگيهاي مهارتي:
 .3 .3استعدادهاي موردنياز:
توصيف شرايط انجام وظايف مربوط به شغل موردنظر
 .1سختي و پيچيدگي کار:
 .2مباحث قوانين و مقررات انجام کار:
 .3مباحث ايمني و بهداشت:
 .4مباحث فرهنگي و اجتماعي (جاذبه و انگيزههاي شغلي):
 .5وضعيت درآمدي و مباحث اقتصادي:

ت) تحقيق ،توصيف و مقایسه ویژگيهاي شغل موردنظر در داخل و خارج از كشور:

ث) ارایه نظرات و پيشنهادات كاربين در خصوص موقعيت فعلي و آینده شغل موردنظر:

