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  گزارش کارآموزي
  

  :................................واحد
  :................ ...بخش:....................دانشکده

  :....................................................مکان
  :.................................................موضوع

  ......................:.................استاد کارآموزي
  :..............................................تهیه کننده

  : ......................سال:........................ ترم
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  ))فرم خالصه اطالعات کارآموزي((
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  

    :رآموزي         تاریخ و امضاء استاد کا    :تاریخ، مهر و امضاء سرپرست کارآموزي
  

           :نام و نام خانوادگی

  :استاد کارآموزي 

          :شماره دانشجویی

  : کارآموزيسرپرست  

            :گرایش/ رشته

  :کارآموزي مشخصه اخذ و نیمسال 

           :مقطع تحصیلی

  :تاریخ و امضاء دانشجو 

  :                                    محل کارآموز

 :موضوع کارآموز
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  ))1 (( گزارش پیشرفت کارآموزي شماره
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استاد کارآموزي         :نام و نام خانوادگی دانشجو

  :سرپرست کارآموزي           :شماره دانشجویی

  :کارآموزي مشخصه اخذ و نیمسال              :گرایش/ تهرش

 :ضاء دانشجوتاریخ و ام           :مقطع تحصیلی

  :هاي انجام شدهفعالیت

  :هاي آتیفعالیت

  :مشکالت

  :پیشنهادات

 :تاریخ و امضاء دانشجو                  

 :تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزي    :نظربه سرپرست کارآموزي

 :تاریخ و امضاء استاد کارآموزي      :نظریه استاد کارآموزي
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  ))2((گزارش پیشرفت کارآموزي شماره 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :استاد کارآموزي      :نام و نام خانوادگی دانشجو

  :سرپرست کارآموزي        :شماره دانشجویی

  : کارآموزي اخذمشخصه و نیمسال          :گرایش/رشته

 :تاریخ و امضاء دانشجو        :مقطع تحصیلی

  :هاي انجام شدهفعالیت

  :هاي آتیفعالیت

  :مشکالت

  :پیشنهادات

 :تاریخ و امضاء دانشجو                  

  :نظریه سرپرست کارآموزي

 :تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزي              

 :تاریخ و امضاء استاد کارآموزي        :نظریه استاد کارآموزي
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  ))فرم بازدید از محل کارآموزي(( 

  .......:.......................................................رشته:.....................................دانشجو

  .................:.........................کارآموزياستاد ............................... :شماره دانشجویی

  
  

  امضاء  اعالم نظر استاد کارآموزي  تاریخ بازدید  ردیف
1        
2        
3        
4        

  
  :مهر و امضاء        :نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزي

  
  
  

فرم باید در پایان دوره کارآموزي به امضاء و تأیید سرپرست محل کارآموزي رسیده و به این : توجه*
  . به دفتر ارتباط با صنعت ارائه گردد و به همراه دو سی دي،پیوست گواهی پایان دوره
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  ))3  ((گزارش پیشرفت کارآموزي شماره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استاد کارآموزي          :و نام خانوادگی دانشجونام 

  :سرپرست کارآموزي            :شماره دانشجویی

  :کارآموزي مشخصه اخذ و یمسالن             :گرایش/ رشته

 :تاریخ و امضاء دانشجو            :مقطع تحصیلی

  :هاي انجام شدهفعالیت
  :هاي آتیفعالیت

  :مشکالت
  :پیشنهادات

 :تاریخ و امضاء دانشجو                  

  :نظریه سرپرست کارآموزي
 :تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزي              

  :نظریه استاد کارآموزي
  

 :و امضاء استاد کارآموزيتاریخ               
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  ))فرم پایان دورة کارآموزي((

  
  

  :توضیح
  
  
  
  
  

  :)مدرس (امضاء استاد کارآموزي
  :نام و نام خانوادگی

  :تاریخ

پیشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود برنامۀ 
  :کارآموزي

  
  
  
  
  

   :رست کارآموزيپسر و مهر امضاء 
  :نام و نام خانوادگی

  نمره نهایی به حروف              نمره نهایی به عدد  :تاریخ
  
  

  
  ):نحوه ارائه گزارش کارآموزي(نویسی برنامه گزارش

  نمره1ضعیف   نمره2متوسط   نمره3خوب  نمره4عالی   پرست کارآموزينظریات سر
حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در 

  واحد صنعتی
        

          میزان عالقه به همکاري و فراکیري
          هاکسب تجربه کاري و بکار گیري تکنیک

          ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار
          واحد صنعتیهاي کارآموز به کیفیت گزارش

  :استاد محل کارآموزي        :نام و نام خانوادگی دانشجو
  :سرپرست کارآموزي          :شماره دانشجویی

  :کارآموزينیمسال و مشخصه اخذ           :گرایش/رشته
 :موضوع کارآموزي          :محل کارآموزي

  :تامضاء و تأیید دفتر ارتباط با صنع        : تأیید مدیر گروهمهر امضاء و
  :نام و نام خانوادگی:                                                             نام و نام خانوادگی

 :تاریخ              :تاریخ
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  :گزارشات کارآموزي باید شامل موارد زیر باشد
  )CD دو همراه. (گرددیه گزارش کارآموزي بایستی تایپ کل .1
 و قلم (B Loutus, B Zar, B Nazanin)گزارش کارآموزي باید با فونت  .2

 (Word2003). نوشته شود14

 . صفحه باشد40باید گزارش کارآموزي حداقل  .3

 .روي جلد مطابق صفحۀ اول دفترچه کارآموزي .4

 اهللا الرحمن الرحیمبسم: صفحۀ اول .5

 مطابق روي جلد: صفحۀ دوم .6

 مقدمه و تشکر: صفحۀ سوم .7

 فهرست مطاب: صفحۀ چهارم .8

  هافصل: از صفحۀ پنجم به بعد
   آشنایی کلی با مکان کارآموزي:فصل اول
  ط با رشته علمی کارآموزهاي مرتب ارزیابی بخش:فصل دوم
  ها، نتایج و پیشنهادات آزمون آموخته:فصل سوم

  )دفترچه کارآموزي) (1،2،3شماره (هاي پیشرفت کارآموزي فرم .9
 فرم پایان دوره کارآموزي .10

گواهی پایان دوره کپی  و CDارائه یک نسخه از گزارشات کارآموزي به صورت *
گواهی پایان دوره   و اصل CD و دو باشدکارآموزي به استاد راهنما الزامی می

 و نامه تائید گذراندن دوره کارآموزي با ذکر تاریخ و تعداد ساعت توسط کارآموزي
  الزامیدفتر ارتباط با صنعتبه مسئولین و سرپرست محل کارآموزي در نامه تایپ شده 

  . می باشد
ویان قرار یر دانشج بتواند مورد استفاده ساضمناً در صورتی که گزارش کارآموزي دانشجو
بایست یک نسخه از آن در گروه آموزشی بگیرد با تأیید استاد راهنما و مدیر گروه می

  .مربوطه یا کتابخانه مرکزي دانشگاه نگهداري شود
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بایست یک نسخه از گزارش کارآموزي به واحد در صورت نیاز و تقاضاي واحد صنعتی می
  .صنعتی ارائه شود

  آشنایی کلی با مکان کارآموزي :مرحله اول
  تاریخچه سازمان .1
 نمودار سازمانی و تشکیالت .2

 نوع محصوالت یا خدمات  .3

  شرح مختصري از فرآیند تولید یا خدماتی .4
  .باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابدحداقل یک ششم زمان کارآموزي *
  

  هاي مرتبط با رشته علمی کارآموز ارزیابی بخش:مرحله دوم
ته کارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزئیات سازمانی رشته کارآموز در موقعیت رش .1

  واحد صنعتی
 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی .2

 امور جاري در دست اقدام .3

 هاي آیندهبرنامه .4

 .رودهایی که توسط رشته مورد نظر در واحد صنعتی به کار میتکنیک .5

 .گرددمشخص میسایر مواردي که توسط استاد کارآموزي  .6

  .حداقل دوششم زمان کارآموزي باید به بررسی موارد فوق اختصاص یابد*
  ها و نتایجآزمون آموخته: مرحله سوم
ها و پیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و موضوع کارآموزي در واحد آزمون آموخته

  .باشد صنعتی میصنعتی، با تصویب استاد کارآموزي و سرپرست کارآموزي در واحد
  .حاقل سه ششم زمان کارآموزي باید به بررسی و تحلیل موضوع کارآموزي اختصاص یابد*

هاي خود را در عمل پردازد و آموختهدانشجو بیشتر با محیط کار رشته علمی خود می) 1(کارآموزي 
التحصیل تانه فارغو نیز در آس) 1(با توجه به گذارندن کارآموزي ) 2(ولی در کارآموزي . آزمایدمی
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پردازد و تري در مورد مکان و موضوع کارآموزي میبودن دانشجوي کارآموز به تحلیل و بررسی عمیق
  .دهدپیشنهاداتی براي بهبود وضعیت ارائه می


