
 باسمه تعالی

تهران 31کاربردی –مرکز آموزش عالی علمی   

 معاونت پژوهشی /دفتر ارتباط با صنعت و محیط کار

 

 تعهد نامه

:...........................اینجانب .................................به شماره دانشجویی ...............................................رشته   

عهد می شوم که واحد کاروررزی را در این نیمسال اخذ و بنا به پیشنهاد خود معرفی نامه پیوست را تکمیل و در خواست نموده ام،مت

ارورزی زمان ک کلیه فعالیتهای اجرایی در زمان کارورزی را در زمینه مرتبط با رشته و گرایش خویش)کامال منطبق با رشته و مدت

به عهده  ساعت( به انجام رسانیده و در غیر این صورت )به هردلیل که این امر انجام نپذیرفت(کلیه عواقب آموزشی مربوط042

 اینجانب خواهد بود.
 جدول زمانی حضور در محل کارورزی

هایام هفت از ساعت تا ساعت محل/اتاق توضیحات  

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3فرم شماره  

 امضا و اثر انگشت دانشجو

 

 با گذراندن دوره کارورزی دانشجو در این محل موافقت می شود.

 نام محل کارورزی:.....................................................................................

دانشجو:.....................................................................................نوع فعالیت محل کارورزی   

........نوع فعالیت پیش بینی شده برای کارورز:.........................................................................................  

رزی:...............................................سمت:..............................................نام مسئول کارورزی در محل کارو  

 نشانی:.............................................................................................

................................................شماره تلفن)با پیش شماره(:.............................  

 مهر و امضای مسئول کارورزی محل کارورزی

 

 نظر مسئول کارورزی محل کارورزی

 تاریخ:

 مهر و امضاءباالترین مقام اداره/سازمان



 باسمه تعالی

تهران 31کاربردی –مرکز آموزش عالی علمی   

/دفتر ارتباط با صنعت و محیط کارمعاونت پژوهشی   

 فرم ارزش یابی پایان دوره کارآموزی /کارورزی

 استاد راهنمای کارآموزی:

 سرپرست کارآموزی:

 محل کارآموزی:

 موضوع فعالیت کار آموزی:

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 گروه آموزشی:

 رشته تحصیلی:

 سال تحصیلی:  

:نیمسال  

زمان کارآموزی/کارورزی:      /     / تاریخ شروع  

 تاریخ پایان زمان کارآموزی/کارورزی:      /     /

 مدت زمان حضور در محل کارآموزسی /کارورزی برحسب ساعت:

 

طمتوس ضعیف  نظریات سرپرست کارآموزی/کارورزی عالی خوب 

 سرپرست کارآموزی :فردی که در محل کار آموزی مسئولیت آموزش ،نظارت و

 ارزیابی کار شما را برعهده دارد.

 حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در محل کار آموزی/کارورزی    

 میزان عالقه به عمکاری و فراگیری    

 ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار    

 کیفیت گزارش های کار آموز به محل کارآموزی /کارورزی    

 

 امضاءسرپرست کارآموزی

و مهر محل کارآموزی/کارورزی تاریخ  

 

آموزیپبشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کار  

همراه با گزارش  دانشجوی محترم پس از پایان مدت زمان کارآموزی /کارورزی بایستی این فرم توسط سرپرست کارآموزی شما تکمیل ،امضا و تائید شود و

نمره دیگر براساس  31نمره کارآموزی براساس ارزیابی فوق الذکر است و  02نمره از 4دهید .مطابق آیین نامه کارآموزی به استاد کارآموزی خود تحویل 

 گزارش کار کارآموزی و کیفیت محل کارآموزی و ارزیابی استاد کارآموزی می باشد.

0فرم شماره  



 باسمه تعالی

تهران 31کاربردی –مرکز آموزش عالی علمی   

 معاونت پژوهشی /دفتر ارتباط با صنعت و محیط کار

 فرم گزارش ماهیانه سرپرست کارورزی

 

 ماه اول         ماه دوم       ماه سوم

 نام مدرس بازدید کننده: شماره گزارش:

 
 تاریخ شروع کارورزی: تاریخ گزارش:

 
 تاریخ خاتمه کارورزی: تاریخ بازدید:

 
و نام خانوادگی کارورزی: نام شماره دانشجویی:  

 
 رشته تحصیلی: مرکز آموزشی:

 
 آدرس محل کارورزی: 

 
 نام و مشخصات واحد صنعتی مربوطه: 

 

 ضریب

 

 

 عالی

 

 خوب

 

 متوسط

 

 ضعیف

 

 نظر مدرس کارورزی

 

 

 

 ردیف

میزان فراگیری عملی در مدت مربوطه        4  3 

ملفراگرفته در عمیزان بکارگیری دروس و تئوریهای      1  0 

وحه  میزان آمادگی کار آموز در پاسخگویی به سواالت مطر     1  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمره به حروف نمره به عدد

  

1فرم شماره  

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 ارزیابی گزارش

 امضاء و مهرسرپرست کارورزی



 باسمه تعالی

تهران 31کاربردی –مرکز آموزش عالی علمی   

با صنعت و محیط کار معاونت پژوهشی /دفتر ارتباط  

 اعالم نمره درس کارآموزی/کارورزی

 معاونت محترم آموزشی

 سالم علیکم 

قطع ...........................ماحتراما بدین وسیله اعالم میگردد که آقای /خانم ..............................دانشجوی گروه..................... شته............

..................واحدی تحصیلی................................ به شماره دانشجویی .................................درس کارآموزی/کارورزی...............

........ شهر ....................................تحت خود را در سال تحصیلی.....................نیمسال.......................در محل...............................

 ویژه جناب آقای...................باعنوان................................................با راهنمایی استاد محترم آقای/خانم...............................و بازرس 

نظور گردید.موفقیت گذرانیده و نمره ایشان به شرح ذیل ،م  

واهشمند است .یک نسخه گزارش کارآموزی نامبرده به همراه لوح فشرده آن تحویل دفتر ارتباط با صنعت و محیط کار گردید.خ3

 نسبت به ثبت نمره ایشان اقدام مقتضی را مبذول دارید.موارد ذیل رعایت گردیده است:

نمره به حروف:                                                                              نمره به عدد:  

 

 استاد راهنمای کارآموزی/کارورزی            بازرس ویژه               مدیرگروه                     مسئول دفتر ارتباط با صنعت

امضاء/تاریخ    امضاء/تاریخ               امضاء/تاریخ                                امضاء/تاریخ                       

.............................................................................................................................................. 

 مسئول ثبت نمرات دانشگاه:

 موارد مندرج فوق الذکر مورد تائید است. 

..................................................................................................................................................... 

 کارنامه دانشجویی ثبت کامپیوتری شد.درتاریخ     /    /    نمره ایشان در 

 

استاد محترم خواهشمند است موارد مندرج در داخل کادر باال را با نوار چسب شیشه ای بپوشانید و این فرم را شخصا به آموزش دانشگاه 

 تحویل دهید.

کارآموزی /کارورزی است که  4یابی مندرج در فرم شماره نمره درس کاآموزی  براساس ارز 02نمره از 4:مطابق آئین نامه کارآموزی/کارورزی استاد محترم

نمره دیگر براساس گزارشکار کار آموزی ،کیفیت محل  31توسط سرپرست کارآموزی /کارورزی در محل کارآموزی /کارورزی انجام شده است و 

  کارآموزی و ارزیابی استاد کارآموزی/کارورزی می باشد.

 معاون آموزشی

 امضاءومهر تاریخ 

 مسئول ثبت نمرات

 امضاء

4فرم شماره  


