
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ گ  وزی ــزارش کارآمـ
( 2)فرم شماره  

 

 

 

 

 ........................................ ....................  :محل كارآموزي

 .............................................................................   استاد:

 ......................................................................... دانشجو:  

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

 ................ تحصيلی    سال   -   تابستان  دوم   اول    نيمسال

 مقدمه: 



 

 

بخش   از  یکی  آنكارآموزي،  هدف  كه  است  دانشجویان  آموزشی  برنامه  مهم  رشته   ،هاي  با  مرتبط  كار  محيط  با  دانشجو  آشنایی 

، كاربرد آموخته ها و بهره گيري آزادانه از آموزه ها و تجربيات با مشکالت و مسائل واحدهاي صنعتی، كسب تجربهتحصيلی، آشنایی  

 .استافراد خبره و مجرب شاغل در بخش صنعت 

اند قدر وردهآربيات متخصصان و آشنایی با وسایل و ادوات صنعتی بدست  كارآموزان باید فرصت مغتنمی را كه براي استفاده از تج       

نهند و كمال بهره را از این فرصت ببرند. كارآموزي می تواند یک دوره تمرین عملی نيز به حساب آید كه در آن دانشجو به نقاط قوت و 

اساس دوره كار آموزي می تواند به دانشجو در انتخاب ضعف خود پی برده و در صدد تقویت توان علمی و فنی خود بر می آید. بر این  

 .یک حرفه متناسب با توانایی و استعداد وي كمک نماید

 کارآموزی:   دوره اتمام وند ر

 اخذ درس کارآموزی  -1

 (1)فرم شماره     تکمیل فرم معرفی به کارآموزی -2

 مراجعه به استاد کارآموزی  -3

 اداری/خصوصی/ صنعتی صدور نامه معرفی به واحد   -4

 کارآموزی مطابق نظر سرپرست کارآموزیشروع   -5

 (2)فرم شماره  تکمیل گزارش کارآموزی -6

 تایید سرپرست کارآموزی  -7

 (  3)فرم شماره   تکمیل فرم ثبت نمره -8

 مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت -9

 ثبت نمره  -10

 مقررات آموزشی در مورد کارآموزی:  
 .  بایست در ابتداي نيمسال تحصيلی انجام گيردانتخاب واحد درس كارآموزي می   -1

آموزشی   -2 مقررات  كليه  شده  رعایت  بينی  پيش  ساعات  و  نياز  پيش  دروس  رعایت  با  درسی،  برنامه  شخص طبق  برعهده 

   دانشجوست.

می    اعالم  براساس سرفصل،و    بر اساس سرفصل مصوب وزارت و شوراي آموزشی دانشگاه تعيينزمان دوره كارآموزي،  مدت   -3

 دد. گر

همچنين تائيد محل انجام كارآموزي و نوع .  توسط دانشجو باید به تائيد گروه آموزشی مربوطه برسد  انتخاب درس كارآموزي -4

 رسد.  ب کارآموزی  استادتائید شجو باید به فعاليت هاي پيش بينی شده براي دان

 6حداکثر و در ترم تابستان با درس كار آموزي    واحد14حداکثر  همراه با درس كارآموزي    ؛دانشجو می تواند   ،در ترم عادي  -5

 داشته باشد.  واحد

 زمان ثبت نمره کار آموزی:  -6

 به قبل:   1390آیین نامه آموزشی مربوط به ورودی های   23مطابق ماده   ▪

كار در عرصه و دروسی كه در برنامه آموزشی    در موارد استثنائی، نمره تمرین دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرایی،

شود، در صورتی كه به تشخيص استاد و تایيد گروه آموزشی مربوط، تکميل آنها در طول یک مصوب، توأم با پروژه ارائه می 

می تلفی  ناتمام  نباشد،  ميسر  تحصيلی  تبنيمسال  قطعی  نمره  به  بعد  نيمسال  پایان  تا  حداكثر  باید  ناتمام  نمره  دیل  گردد. 

 گردد. 

 

 



 

 

 به بعد:   1391آیین نامه آموزشی مربوط به ورودیهای    17ماده   3مطابق تبصره   ▪

نمرات دروس تمرین دبيري، كارآموزي، كارورزي، عمليات صحرایی، كار در عرصه و دروسی كه در برنامه درسی مصوب توام 

گروه آموزشی مربوط، تکميل آنها در طول یک  با تکليف پژوهشی ارائه می شود، در صورتی كه به تشخيص مدرس و تایيد  

از تاریخ  روز(  45)  روز  نيمسال تحصيلی ميسر نباشد، نا تمام تلقی می شود، نمره نا تمام باید حداكثر ظرف مدت چهل و پنج

 این ماده به نمره قطعی تبدیل شود.  2پایان امتحانات، با رعایت مهلت هاي مذكور در تبصره 

 به بعد:   1393آیین نامه آموزشی مربوط به ورودی های    16ماده   2مطابق تبصره   ▪

نمرات دروس تمرین دبيري، كارآموزي و كارورزي، عمليات صحرایی، كار در عرصه و دروسی كه در برنامه درسی مصوب، با  

نيمسا یک  طول  در  آنها  تکميل  مربوط،  آموزشی  گروه  تایيد  و  مدرس  تشخيص  به  كه  صورتی  در  شود،  می  ارائه  ل  پروژه 

 انجام می شود.  14قطعی شدن نمره ناتمام طبق شيوه نامه ماده  تحصيلی ميسر نباشد، ناتمام تلقی می شود،

 گردد.   استاد كارآموزيهمراه با گزارش نهایی تحویل تا پایان زمان قانونی ثبت نمره كار آموزي،  این دفترچه می بایست  -7

 است. ، بعهده دانشجومحل كارآموزيتعيين  مربوط به پيگيري -8

 كارآموزي برساند.  سرپرستدانشجو موظف است شروع، خاتمه و برنامه حضور خود در واحد كارآموزي را به تائيد  -9

حضور یافته و با توجه به فعاليت هاي پيش بينی شده براي نامه هفتگی در محل واحد كارآموزي دانشجو موظف است طبق بر -10

 او در انجام آن اهتمام نماید. 

 ثبت نماید. در فرم آن، دانشجو موظف است خالصه عملکرد روزانه خود را به اطالع سرپرست بخش كارآموزي رسانده و   -11

 هرگونه تغييرات در محل، تاریخ ساعات كارآموزي باید به تائيد واحد كارآموزي محل تحصيل رسانده شود.  -12

 قابل تغيير نخواهد بود.  پس از تایيد محل كارآموزي توسط دانشگاه و مدیر محل كارآموزي، -13

-طه الزم است ضمن حضور در محل، بر انجام فعاليتبومدرس مر  به منظور بررسی فعاليت هاي دانشجو در محل كارآموزي -14

 هاي دانشجو نظارت نماید.  

با سربرگ و مهر   را گواهی ارزشيابی كارآموزيو  گزارش نهایی  تکميل شده فرم  ،دانشجو موظف است در پایان دوره كارآموزي -15

 محل كارآموزي تحویل دهد. 

 براساس نظر سرپرست كارآموزي و  استاد درس كارآموزي تعيين می شود.  ارزشيابی كار آموزي -16

 

 : مقررات انضباطی 

محل كارآموزي از سوي سرپرست كارآموز در  روزهاي حضور و از تاریخ اعالم شده    كارآموز موظف است طبق ساعات و -17

 .حضور پيدا كند

يبت روزانه كارآموز باید در اولين فرصت و با ارائه مدرک و دليل موجه به اطالع سرپرست و استاد كارآموز رسانده شود  غ  -18

  و   نمره  كسر  موجب  موجه  غير  غيبت  یا  تاخير.  شود  گرفته  نظر   در  غيبت  ساعات  جبران  براي  و با هماهنگی آنان برنامه اي

 .اهد گردیدخو دوره تکرار به منجر گروه  مدیر یا كارآموزي استاد تشخيص با نماید  تجاوز معين حد از كه صورتی در

 .مرخصی كارآموز فقط با موافقت قبلی سرپرست كارآموز و استاد كارآموزي امکان پذیر خواهد بود  -19

 .در محيط كار می باشدكاري مقررات كليه كارآموز ملزم به رعایت شئونات اسالمی و   -20

 تمام مدت اعالم شده می باشد.  كار آموز ملزم به گذراندن  -21

 در صورت خسارت به تجهيزات و امکانات محل كارآموزي، كار آموز ملزم به جبران خسارت خواهد بود.  -22

 كارآموز طی مدت حضور در كارآموزي الزم است؛ كارت دانشجویی را به همراه داشته باشد.   -23

ه رعایت كليه مقررات آموزشی و انضباطی  اینجانب ................................................. دانشجوي رشته .............................................. متعهد ب

 : کارآموز  امضاءام و ن                                                   بند می باشم.  23فوق در 



 

 

: رنامه حضور دانشجو در محل کارآموزیب  

كارآموز،      تقاضاي  به  توجه  آقاي/ خانم.........................  با  نظر  كارآموزي تحت  واحد  تایيد  عنوان ....برنامه مورد  به   ..............................

 به شرح ذیل اعالم می گردد:  از تاریخ...................... لغایت......................... ..، ......با شماره تماس................................. سرپرست كارآموزي
 

 ساعت

 ایام هفته 

 ساعت 

 شروع

 ساعت

 خاتمه
 ات ظمالح

    شنبه 

    یک شنبه 

    دوشنبه 

    سه شنبه 

    چهار شنبه 

    شنبه پنج 

 : مدیر واحدنام و نام خانوادگی  

 : امضاء و مهر

  



 های دوره کارآموزی تهیه و تکمیل گردد. این فرم می بایست به تعداد هفته  *توجه:

 گزارش هفتگی پیشرفت کارآموزی 
 استاد كارآموزي:       خانوادگی: نام و نام 

 سرپرست كارآموزي:       شماره دانشجویی:

 
 فعاليت انجام شده  زمان حضور  روز                    تاریخ 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهار شنبه

   پنج شنبه

   جمعه

 :و پیشنهاد جهت رفع  مشکالت

  

 

 

 

 

                                                            
 

 تاریخ و امضاء دانشجو:

 نظر سرپرست کارآموزی: 

 

                                  

                                                                 
 

 تاریخ و امضاء سرپرست كارآموزي:
     

 نظر استاد کارآموزی: 

 

                                                                                    

                                                                                               

 و امضاء استاد كارآموزي: تاریخ



 

 

مهر و  و  شماره نامه ، درج سربرگ محل کارآموزیبصورت تایپ شده با  * توجه: این نامه می بایست 

 به دانشگاه اعالم گردد. امضاء
 

 باسمه تعالی 

 گواهی ارزشیابی کارآموزی
 

 دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت  -آموزش عالی گناباد مجتمع به : 

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

 دوره كارآموزي   ارزشيابیگواهی  موضوع:

 با سالم؛ 

 ......................................... گواهی می شود: سركار خانم/جناب آقاي  ..........................مورخ.........................نامه شمارهبازگشت به        

رشته تاریخ  .........ورودي سال    .....................مقطع    ............................ ...............  دانشجوي  به    ......................لغایت    ......................  از 

دوره كارآموزي خود را زیر نظر سرپرست ،  روز مرخصی  حضور، ........... روز غيبت و .........    روز........    طی  ساعت در........مدت

 الم می گردد:ذرانده و ارزیابی نامبرده طبق جدول زیر اع.............................گ...........جناب آقاي /  سركار خانم   ي،كارآموزمحترم  

 )جدول زیر توسط سرپرست کارآموز در واحد صنعتی تکمیل می گردد( 

 ضعیف  متوسط  خوب عالی اظهار نظر سرپرست کارآموز  ردیف 

     ، رعایت نظم و مقررات كارگاه به موقع و منظمحضور   1

     و یادگيري ميزان عالقه به همکاري با دیگران 2

     فراگيرياستعداد توانمندي و  3

     ميزان خالقيت و نوآوري كاري 4

     هاي كارآموز به واحد صنعتی كيفيت گزارش 5
 

 ارزیابی گزارش کارآموزی 

 نمره گزارش به حروف نمره گزارش به عدد 

  

 پیشنهادات در خصوص عملکرد دانشجو و توسعه همکاری با دانشگاه: 

 

 

 

 

 

    : یکارآموز  مدیر محلنام 

 تاریخ: 

 امضاء و مهر: 

 

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

 شماره: .................................

 پیوست: ...............................


