
  

  

  

  
  

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر

  

  

  گـزارش کـارآمـوزي
  

  

  

  

  مکان : 

  موضوع :

  

  

  استاد کارآموزي :.........................

  ....... ..........تهیه کننده : ...............               

  

  

  نیمسال :

  



  بسمه تعالی

  

  

  

  

  

  

  گزارشـات کـارآمـوزي
  ي باید شامل موارد زیر باشد : کلیه گزارشات کارآموز

 . گزارشات کارآموزي بایستی تایپ و صحافی گردد  

 ( مطابق فرم روي جلد ) روي جلد  

 صفحه اول : بسم اهللا الرحمن الرحیم  

 صفحه دوم : مطابق روي جلد  

 صفحه سوم : مقدمه وتشکر  

 صفحه چهارم : فهرست  

  * فصل اول ) آشنایی با مکان کارآموزي 

  * فصل دوم ) ارزیابی بخش هاي مرتبط با رشته عملی کارآموزي 

  فصل سوم ) آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات 

 3و2و1فرم هاي پیشرفت کارآموز ( شماره (  

نسخه2فرم ارزیابی پایان دوره کار آموزي

فرم حضور و غیاب  

 فرم پایان دوره کارآموزي  

می باشد.به استاد راهنما الزامی ارائه نسخه گزارشات کارآموزي  

 در پایان دوره کارآموزي نامه اتمام دوره طبق برگ آخر فرم کارآموزي و با سـربرگ نامـه اداري از محـل

کارآموزي به همراه کلیه فرمهاي تکمیل شده به دفترارتباط با صنعت تحویل داده شود

 تکمیـلمحـل کـارآموزي و خص نمـودنمشموظف است حداکثر یک ماه پس از انتخاب واحد و دانشجو

امضاهاي صفحه چهارم این فرم، جهت ثبت کارآموزي و دریافت معرفی نامه به دفتـر ارتبـاط بـا صـنعت 

  مراجعه نماید. در غیر این صورت کارآموزي وي حذف می گردد.

  

  با تشکر                                            

نی و حرفه اي سما واحد بوشهر دفتر ارتباط با صنعت آموزشکده ف

  

  

  



  

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر                  

  

  

  

  

  فرم معرفی نامه

  به : 

  از : دفتر ارتباط با صنعت آموزشکده فنی و حرفه اي سما بوشهر 

  موضوع : کار آموزي 

  

  سالم علیکم ؛ 

.......................... دانشــجوي رشــته ............................. مقطــع تحصــیلی بدینوســیله آقــاي / خــانم ...................    

تـاریخ کاردانی به شماره  دانشجویی .................. جهـت گذرانـدن دوره کـارآموزي بمـدت ............. سـاعت از 

  رفی می نماید . ........................به تعداد .............................واحد مع

  ضمناً استاد کارآموزي ایشان .........................می باشد . 

خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدامات الزم به منظور شروع کـارآموزي نـامبرده نسـبت بـه تعیـین 

پایان سرپرست کارآموزي اقدام مقتضی صورت گیرد . مقتضی است از انجام کارآموزي در پایان دوره گواهی 

  دوره کارآموزي جهت نامبرده صادر و یک نسخه براي این دفتر ارسال فرمایند . 

  الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجراي مقررات انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می باشد . 

ت الزم به ذکر است دانشجو می بایست برنامه حضور خود را بعد از تایید سرپرست کاراموز حداکثر ظرف مد

یک هفته پس از تاریخ این نامه ارائه نموده و بعد از اتمام دوره بر اساس فرم هاي مشخص شده در دفترچـه 

  کارآموزي گزارش نهایی را به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تحویل دهد . 

  

  تاریخ

  مهر و امضاء سرپرست دفتر ارتباط با صنعت

  

  رونوشت :

  استاد راهنما جهت استحضار -1

  ش دانشگاه جهت استحضار آموز-2

  

  

  

  تاریخ :

  شماره :

پیوست :



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بسمه تعالی

  واحد بوشهر      -آموزشکده فنی و حرفه اي سما

  
  آموزش محترم سما مورا

  سالم علیکم ؛ 

. بــه شــماره احترامــآً اینجانــب ........................................... دانشــجوي دوره کــاردانی پیوســته رشــته ...............................     

ــا ــارآموزي از ت ــام ک ــراي انج ــا دارم ب ــجویی ..................................... تقاض ــه دانش ــب را ب ریخ ............................... اینجان

کـارآموزي در تـاریخ CD................................................................... معرفی فرمایید . در ضمن متعهد می شوم که با تقدیم 

  .................................. از آن دفاع نمایم . 

  ............وزي : .......................................................................................................................آدرس محل کارآم

  امضاء دانشجو 

  

  

  

  کنم .اهنمایی کارآموزي فوق را قبول میطبق ضوابط آموزشکده ر

  امضاء استاد راهنما 

  

  

  

  

  

  ده فنی و حرفه اي سما ریاست محترم آموزشک

بــه استحضــار مــی رســد دانشــجوي فــوق تــا کنــون ................. واحــد گذرانــده و ســرکار خــانم / جنــاب آقــاي       

اند . لـذا صـدور معرفـی ي کارآموزي ایشان را تقبل فرموده.................................. عضو محترم هیات علمی دانشگاه راهنما

  مبرده بالمانع است . نامه براي نا

  

  امضاء مسئول آموزش 

  

  تاریخ :

شماره :



  

  

  

  حوزه معاونت آموزشی        

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر                

  

  بسمه تعالی

  ...................گزارش پیشرفت کارآموزي شماره ..........                واحد ............................. 

  

    

  

  

  

  حوزه معاونت آموزشی       

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر              

  بسمه تعالی

  1گزارش کارآموزي شماره           واحد ..................................... 

    شماره دانشجویی : خانوادگی:                                               نام و نام

  سرپرست کارآموزي :                         استاد کارآموزي:

  ترم و کد کارآموزي :               رشته / گرایش : 

موضوع کارآموزي :                محل کارآموزي : 

  فعالیت هاي انجام شده :

  

  

  

انشجو امضاء د

  نظریه سرپرست کارآموزي 

امضاء سرپرست کارآموزي مهر و                  

  نظریه استاد کارآموزي 

امضاء استاد کارآموزي                               

  تاریخ :

شماره :



  

  

  

  حوزه معاونت آموزشی        

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر                

  

  بسمه تعالی

  ...........گزارش پیشرفت کارآموزي شماره ..................                واحد ............................. 

  

  

  حوزه معاونت آموزشی        

  

  

  

  

  حوزه معاونت آموزشی       

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر              

  بسمه تعالی

  2گزارش کارآموزي شماره           ..................................... واحد

    شماره دانشجویی :                                                نام و نام خانوادگی:

  سرپرست کارآموزي :                         استاد کارآموزي:

  ترم و کد کارآموزي :               رشته / گرایش : 

موضوع کارآموزي :                ل کارآموزي : مح

  فعالیت هاي انجام شده :

  

  

  

امضاء دانشجو 

  نظریه سرپرست کارآموزي 

و امضاء سرپرست کارآموزي مهر                 

  نظریه استاد کارآموزي 

امضاء استاد کارآموزي                              

  تاریخ :

شماره :



  

  

  

  حوزه معاونت آموزشی        

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر                

  

  بسمه تعالی

  ...........................گزارش پیشرفت کارآموزي شماره ..                واحد ............................. 

  

  

  

  

  

  موزشی حوزه معاونت آ      

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر              

  بسمه تعالی

  3گزارش کارآموزي شماره           واحد ..................................... 

    شماره دانشجویی : نام و نام خانوادگی:                                               

  سرپرست کارآموزي :                         استاد کارآموزي:

  ترم و کد کارآموزي :               رشته / گرایش : 

موضوع کارآموزي :                محل کارآموزي : 

  فعالیت هاي انجام شده :

  

  

  

تاریخ و امضاء دانشجو 

  نظریه سرپرست کارآموزي 

و امضاء سرپرست کارآموزي مهر              

  نظریه استاد کارآموزي 

امضاء استاد کارآموزي                          

  تاریخ :

شماره :



  حوزه معاونت آموزشی        

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر               

  

  بسمه تعالی

  فرم ارزیابی پایان دوره کار آموزي

  

  عالی  نظریه سرپرست کارآموزي

  نمره4

  خوب

  نمره3

  متوسط

  نمره2

  ضعیف

  نمره1

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در   1

  واحد صنعتی 

        

          میزان عالقه به همکاري و فراگیري  2

          نسبت تجربه کاري و بکار گیري تکنیک ها  3

          ارزش پیشنهادات کارآموزي جهت بهبود   4

          کیفیت گزارش کارآموزي به واحد صنعتی   5

  ست حضور و غیاب دانشجو در محل کالی

  استاد کارآموزي :            نام و نام خانوادگی : 

  سرپرست کارآموزي :            شماره دانشجویی :

  ترم و کد کارآموزي :            رشته / گرایش : 

  موضوع کارآموزي :            محل کارآموزي : 

  برنامه کارآموزي:      توضیح استاد کارآموز :پیشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود

  

  

  

  امضاء استاد کارآموز

  

            

  نمره نهایی به حروف      نمره نهایی به عدد                         مهر و امضاء سرپرست کارآموزي                       

                                     

  تاریخ :

شماره :



  حوزه معاونت آموزشی        

  آموزشکده فنی و حرفه اي سما 

  واحد بوشهر               

  

  بسمه تعالی

  فرم ارزیابی پایان دوره کار آموزي

  

  عالی  نظریه سرپرست کارآموزي

  نمره4

  خوب

  نمره3

  متوسط

  نمره2

  ضعیف

  نمره1

یاب و رعایت نظم و ترتیب در حضور و غ  1

  واحد صنعتی 

        

          میزان عالقه به همکاري و فراگیري  2

          نسبت تجربه کاري و بکار گیري تکنیک ها  3

          ارزش پیشنهادات کارآموزي جهت بهبود   4

          کیفیت گزارش کارآموزي به واحد صنعتی   5

  محل کارلیست حضور و غیاب دانشجو در

  استاد کارآموزي :            ام و نام خانوادگی : ن

  سرپرست کارآموزي :            شماره دانشجویی :

  ترم و کد کارآموزي :            رشته / گرایش : 

  موضوع کارآموزي :            محل کارآموزي : 

  پیشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود برنامه کارآموزي:      توضیح استاد کارآموز :

  

  

  

  اد کارآموزامضاء است

  

            

  نمره نهایی به حروف      نمره نهایی به عدد                         مهر و امضاء سرپرست کارآموزي                       

                                      

  تاریخ :

شماره :



  مشخصات کامل کارآموز :

  شماره دانشجویی :    نام و نام خانوادگی دانشجو :

  محل کارآموزي :    رشته / گرایش : 

  سرپرست محل کارآموزي :

  جمع ساعت در روز  ساعت پایان  ساعت شروع  تاریخ  ایام هفته  ردیف

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  جمع کل کارآموزي :         
  

  ي مهر و امضاء محل کارآموز          



  

  

  

  

  

  به: دفتر ارتباط با صنعت آموزشکده فنی و حرفه اي سما واحد بوشهر

  

  از:

  

  موضوع: کارآموزي

  

  سالم علیکم 

  

                    عطف به نامه شماره                                 مورخ                    به استحضار می رساند آقاي / خانم                    

لغایت                                        ی                             از تاریخ رشته                          شماره دانشجویدانشجوي 

  است.                                  گذراندهموفقیت ساعت دوره کارآموزي خود را با240به مدت 

  

  

  با تشکر                                                                                  

  سرپرست کارآموزي                                                                                                     
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باسمه تعالی


