
 راهنماي انجام مراحل كارورزي

 الف: مراحل انجام كارورزي:

 دريافت فرم هاي مربوطه از سايت يا واحد تكثير مركز-1

 تكميل فرم تاييديه كارورزي-2

 مراجعه به استاد جهت تصويب محل كارورزي وامضاي ذيل فرم تاييديه كارورزي-3

 مراجعه به اداره آموزش جهت اخذ امضا ومهر اداره آموزش-4

، دريافت فرم معرفي كارورز(كاربرگ معرفي نامه-5 -1مراجعه به دفتر كارآفريني جهت تاييد نهايي محل كارورزي

 به دفتر كارآفريني)213

ب: پس از اتمام كارآموزي:

 ساعت از محل كارورزي 240تايديه فرم اتمام كارآموزي به مدت-1

به-2  دانشجو در محل كارورزي دفتر كارآفريني مركز جهت تاييد حضورمسئول مراجعه

 مراجعه به استاد جهت تحويل گزارشات كارآموزي وهمچنين تحويل فرم اتمام دوره كارآموزي ودريافت نمره-3

 پس از ثبت نمره درسامانه هم آوا، مراجعه به كتابخانه وآموزش جهت تحويل فرم هاي مربوطه-4

 تذكر:

آ  وا حداكثر تا پايان ترم مي باشدزمان تحويل فرم هاي كارورزي وثبت نمره درسامانه هم
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سال تحصيلي ........ نيمسال .......

:  تاريخ

:  شماره

 پيوست: برگ

 مشخصات كارآموز يا كارورز

و نام خانوادگي• : نام

•:  شماره دانشجويي

•:  رشته تحصيلي

� كارشناسي�مقطع تحصيلي : كارداني•

�پودماني� نظام آموزشي : ترمي•

•:  تعداد واحدهاي گذرانده شده

•:  معدل ترم قبل

(محل كارورزي يا كارآموزي)  مشخصات شركت

: شركت نام•

•:  نوع فعاليت شركت

•:  تلفن

•:  فكس

•:  آدرس

•: و نام خانوادگي سرپرست كارآموز يا كارورز  نام

:سمت•  سرپرست كارآموز يا كارورز

و امضاي  تاريخ
 دانشجو

و امضاي  تاريخ
 مسئول كارآفريني

و امضاي تاريخ
 سرپرست كارآموزي

مهر شركت/موسسهو

و امضاي تاريخ
 مدرس كارآموزي

و امضاي تاريخ
 مسئول آموزش
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 کارورزی (: معرفی به213-1کاربرگ )

 

د.
شو
ل 
می
تک
  
وز
آم
ر 
رک
ط م
وس
ت ت
سم
ن ق
ای

 

 

 به : ...........................................

 ...............کاربردی........... -علمی از : مرکز آموزش

 با سالم

....... رشته .................................................. احتراماً، خانم/ آقای ...................................................... دانشجوی..........................................

صیلی........................... مقطع ......................................... به شماره دانشجویی سال  ..................... سال تحورودی نیم

... این مرکز بحضور ملی........................................ مرکز آموزش ........................................................ شماره........و ................................

گردند. نامبرده متقاضی گذراندن واحد کارآموزی خود به مدت .......................ساعت در طول ترم ................. در آن معرفی می

 ند.این مرکز آموزش را از نتیجه امر تا تاریخ ..................... مطلع فرمای باشد. مقتضی است پس از بررسی، واحد می

الزم به ذکر است به منظور شروع به کار کارآموزی نامبرده، نسبت به تعیین سرپرست کارآموزی وی در آن واحد اقدامات 

مقتضی معمول فرمایند. قابل ذکر است در طول مدت کارورزی دانشجو موظف به رعایت مقررات انضباطی آن واحد می 

 باشد.

 مدارک اتمام کارآموزي:

 کارورزی )تایید ........................... ساعت کارآموزی نامبرده(برگه پایان دوره  

 تایید فرمهای گزارش هفتگی و تکمیل و مهر نمودن فرم ها توسط سرپرست  کارورزی و یا واحد آموزش مراکز  کارورزی

 اصل گزارش کارورزی

 

 نام و نام خانوادگی رییس مرکز                  

 تاریخ و امضاء                        
ت 
رک
 ش
در
ي 
رز
رو
کا
ل  
ئو
س
ط م
وس
ت ت
سم
ن ق
ای

د.
شو
ل 
می
تک
  .
.. 
ن و
ما
از
 س
/

 

 

 به: .......................................................

 از :..................................................

 با سالم

انم .................................... در طول ترم ...................... اعالم داشته لطفاً بدین وسیله موافقت این واحد را با کارورزی آقای / خ

 اقدامات بعدی را مبذول فرمایند.

 محل  کارورزی ::

 تاریخ شروع  کارورزی :

 و نام خانوادگی مسئول مربوطهنام                                                                                          

 تاریخ و امضاء                                  
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 213-2کاربرگ )

 

شماره ملی :                               شماره دانشجویی:                     خانوادگی:                 نام و نام  

نام مرکز آموزش:                                              رشته تحصیلی:               

 تاریخ شروع دوره کارورزی:                                             نام محل کارورزی:

 تاریخ پایان کارورزی:                                                     نام مربی:

نام مدرس:                        هفته: اول، دوم...                                                           :مقطع تحصیلی   

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 دوشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

مدرس ءمحل امضا مربی ءمحل امضا   کارورز ءمحل امضا 
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 ماهانه پیشرفت (:گزارش213-3اربرگ )ک

 

                               شماره دانشجویی:                خانوادگی:                                                        شماره دانشجویی:نام و نام

 نام مرکز آموزش:  رشته تحصیلی:                                                         

 تاریخ شروع دوره کارورزی:                                             نام محل کارورزی:

 تاریخ پایان کارورزی:                                                     نام مربی:

 نام مدرس:                   مقطع تحصیلی                                                          

       

 oسوم oدوم oماه: اول از تاریخ تا تاریخ

   

 کارورز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا مدرس ءمحل امضا
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 مربی توسط کارورز نهایی (: ارزیابی213-4کاربرگ)
 

 :انشجونام و مشخصات دنام و مشخصات واحد مربوط:                                         

 تاریخ گزارش:  از                                      تا        

 شماره دانشجویی:                    کارورز:                                 شماره ملی

 رشته تحصیلی:                                                         نام مرکز آموزش:

 مقطع تحصیلی:                                                            نام مربی:     

 توضیحات

 عالی

(20-18) 

 خوب

(17-14) 

 متوسط

(14-10) 

 غیر قابل قبول

 و کمتر از آن( 9)
 عوامل ارزیابی

ف
ردی

 

رعایت دقیق کلیه مقررات، ضوابط و نظم و      

 انضباط در محیط کار
1 

 2 یط کارحضور منظم در مح     

رفتار کارورز با افراد دیگر در محیط کار و      

 همکاری با آنان
3 

های ارائه شده میزان فراگیری عملی آموزش     

 توسط مربی
4 

میزان آمادگی کارورز در پاسخگویی به سواالت      

 مربی
5 

 6 میزان پشتکار کارورز در انجام وظایف محوله     

 7 کارورز در جهت بهبود کارکیفیت پیشنهادات      

 تعداد روزهای غیبت: موجه                         غیرموجه

 مربی: ءپیشنهادات مربی جهت بهبود عملکرد کارورز:                            محل امضا
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 

 مدرس توسط کارورز نهایی (: ارزیابی213-5کاربرگ)

 :نام و مشخصات کارورز                        نام و مشخصات واحد مربوط:                 

 تاریخ گزارش:  از                                      تا        

 شماره دانشجویی:             کارورز:                                           شماره ملی

 نام مرکز آموزش:                     رشته تحصیلی:                                       

 نام مدرس:                                                                 مقطع تحصیلی:

 توضیحات

 عالی

(20-18) 

 خوب

(17-14) 

 متوسط

(14-10) 

 غیر قابل قبول

 و کمتر از آن( 9)
 عوامل ارزیابی

ف
ردی

 

و رعایت دقیق کلیه مقررات، ضوابط و نظم      

 انضباط در محیط کار
1 

 2 حضور منظم در محیط کار     

رفتار کارورز با افراد دیگر در محیط کار و      

 همکاری با آنان
3 

های ارائه شده میزان فراگیری عملی آموزش     

 مدرستوسط 
4 

میزان آمادگی کارورز در پاسخگویی به سواالت      

 مدرس
5 

 6 ر انجام وظایف محولهمیزان پشتکار کارورز د     

 7 کیفیت پیشنهادات کارورز در جهت بهبود کار     

 تعداد روزهای غیبت: موجه                         غیرموجه

مدرس: ءجهت بهبود عملکرد کارورز:                            محل امضا مدرسپیشنهادات 
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 کارورز نهایی (: ارزیابی213-6کاربرگ)

 شماره ملی:                  شماره دانشجویی:                          خانوادگی کارورز:     نام و نام

 نام مرکز آموزش:                  رشته تحصیلی:                                    

 ی:تاریخ شروع کارورزی:                                            تاریخ پایان کارورز 

 نام محل کارورزی:                                                 مقطع تحصیلی:

 نام مربی:                                                             نام مدرس:

 توضیحات

 عالی

(20-18) 

 خوب

(17-14) 

 متوسط

(14-10) 

 غیر قابل قبول

 و کمتر از آن( 9)
ردی عوامل ارزیابی

 ف

ارزیابی گزارشات هفتگی و ماهانه      

 درصد کل امتیاز( 20کارورز )
1 

 ارزیابی کارورز توسط مربی     

 درصد کل امتیاز( 40( )3)فرم شماره 

2 

 ارزیابی کارورز توسط مدرس     

 درصد کل امتیاز( 20( )4)فرم شماره 

3 

گزارشات جامع و پایانی کارورز بر      

صد کل رد 20ربوط )نامه ماساس شیوه

 امتیاز(

4 

 مدرس: ءنام و امضا

 مسئول دفتر: ءنام و امضا
 اییارزیابی نه

 عددنمره به  

 حروفنمره به  



 

 فـرم اتمـام دوره كـارآمـوزي   
 

 

 

                            

 

 
 تاريخ ثبت نمره در اداره آموزش تـاريخ اتمـام دوره تاريخ شروع دوره:

   

 هرکس آهوزش علوی کاربردی جاهعه اسالهی کارگراى اصفهاى

رآموسی خود را اس تاریخ ................... تا تاریخ ............... به باسالم؛ بذینوسیله تاییذ میگزدددانشجو با مشخصات فوق بز اساس ضوابط، کا

 ساعت با موفقیا در این واحذ به پایان رسانیذه است. 042میشان 

 

 ههر واهضای هحل کارآهوزی                                                   

 استاد هحترم سرکارخانن/ جناب آقای ...............................................

 باسالم

که درس کارورسی خود را در واحذ.............................. گذرانذه جهت اعالالم نرالزه مفزفال     احتزامه بذینوسیله دانشجو با مشخصات فوق      

 میگزدد

 

 ههر واهضای  دفتر کارآفرینی                                                        

 

 شماره شناسنامه: نام پدر: نام ونام خانوادگي:                         

 شماره دانشجويي: مقطع تحصيلي:                       رشته تحصيلي:


