دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین

فرم اهی دوره کارآموزی

تاریخ:

/

931 /

مراحل کارآموزی:
 .1انتخاب واحد و اخذ پرينت
 .2مشخص نمودن محل كارآموزي (ذكر آدرس و شماره تلفن محل كارآموزي ضروري میباشد)
 .3مراجعه به انتشارات دانشجويی و اخذ فرمهاي كارآموزي
 .4تکمیل و اخذ امضاهاي فرم شماره ( 1ذكر نام ،آدرس و شماره تلفن محل كارآموزي ضروري میباشد)
 .5مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه جهت اخذ معرفینامه
 .6مراجعه به محل كارآموزي جهت شروع دوره كارآموزي
 .7تکمیل فرمها پس از اتمام كارآموزي .امضاء و مهر فرمهاي شماره  3و  4توسط سرپرست و اخذ نامه از
محل كارآموزي مبنی بر طی دوره با ذكر تاريخ شروع و پايان و میزان ساعت طی شده ضروري است.
 .8تحويل فرم ها جهت ثبت نمره به استاد كارآموزي و ارائه گزارش كارآموزي به ايشان (رعایت فرمت
گزارش ضروری میباشد).

تذکرات مهم :
 .1مهلت اخذ معرفینامه براي ترم تابستان يك هفته بعد از حذف و اضافه و براي ترم عادي سه هفته
بعد از حذف و اضافه میباشد .بعد از اتمام زمان فوق به هیچ وجه معرفینامه صادر نمیگردد.

 .2ارائه نمره درس كارآموزي به اداره امتحانات توسط استاد مربوطه صورت میپذيرد.

دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

فرم شماره 1

دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین

فرم ردخواست کارآموزی

از :دانشجو
به :مدیر و كارشناس محترم گروه:
باسالم

احتراما به استحضار می رساند ،اينجانب  ........................................ :فرزند .............................. :به شماره شناسنامه.................................. :
صادره از  ................................... :متولد ................................... :دانشجوي رشته  ............................................... :مقطع................................. :
به شماره دانشجوئی ......................................... :متقاضی گذراندن دوره كارآموزي به ارزش .................. :واحددرسی ،در نیمسال تحصیلی:
 .................................درشركت /موسسه ................................................................................................................. :از تاريخ................................... :
لغايت .............................. :می باشم .لذا مستدعی است دراين خصوص  ،دستورات الزم را صادر فرمائید.
آدرس شركت /موسسه ............................................................................................................ :
شماره تلفن و فاكس .............................................................................................................. :
تاریخ و امضا دانشجو

از :مدیر گروه
به :معاون /مدیر محترم آموزشی
باسالم
احتراما به استحضار می رساند:
 نامبرده تاكنون تعداد ............ :واحد درسی را با موفقیت گذرانده است.
 درس كارآموزي را درترم .............. :سال تحصیلی ............... :انتخاب نموده و استاد كارآموزي ايشان  ....................................میباشد.
 با انتصاب اين واحد ،تعداد واحدهاي انتخابی نامبرده در نیمسال فوق  ..............واحد درسی می باشد.


باعنايت به اينکه براساس سرفصل رشته تحصیلی ايشان ،مانعی جهت معرفی نمی باشد ،مستدعی است دراين خصوص هماهنگی
الزم صورت پذيرد .
تاریخ و امضاء كارشناس گروه

تاریخ و امضاء مدیر گروه

از :حوزه معاونت آموزش
به :مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

با سالم
احتراما ،باتوجه به تائیدات فوق مستدعی است ،نسبت به معرفی ايشان اقدام مقتضی بعمل آيد.
تاریخ و امضاء معاون  /مدیر آموزش

فرم شماره 2

دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین

فرم خالهص اطالعات کارآموزی

نام ونام خانوادگی دانشجو:

استادكارآموزي:

شماره دانشجوئی:

سرپرست كارآموزي:

رشته  /گرايش:

ترم و كد كارآموزي:

مقطع تحصیلی:

تاريخ و امضاء دانشجو:

نام محل كارآموزي:
آدرس و تلفن محل كارآموزي:
سرپرست كارآموزي:
عنوان و موضوع كارآموزي:
شروع روزهاي كارآموزي:
تاريخ شروع:
تاريخ پايان:

تاريخ و امضاء استادكارآموزي

فرم شماره 3

دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین

گزارش پيشرفت کارآموزی شماره .....

نام ونام خانوادگی دانشجو:

استادكارآموزي:

شماره دانشجوئی:

سرپرست كارآموزي:

رشته  /گرايش:

ترم و كد كارآموزي:

مقطع تحصیلی:

تاريخ و امضاء دانشجو:

فعالیت هاي انجام شده:

فعالیت هاي آتی:

مشکالت:

پیشنهادات:

تاريخ و امضاء دانشجو
نظريه سرپرست كارآموزي:

تاريخ و امضاء سرپرست كارآموزي
نظريه استادكارآموزي
(بدينوسیله تائید می گردد انجام فعالیت نامبرده در دوره كارآموزي تحت نظارت مستقیم اينجانب بوده است)
تاريخ و امضاء استادكارآموزي

فرم شماره 4

فرم پايان دوره کارآموزی

دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین
نام ونام خانوادگي دانشجو:

استادكارآموزي:

شماره دانشجوئي:

سرپرست كارآموزي:

رشته  /گرايش:

ترم و كد كارآموزي:

مقطع تحصيلي:

تاريخ و امضاء دانشجو:

نظريات سرپرست كارآموزي

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

4نمره

3نمره

2نمره

 1نمره

حضور وغياب و رعايت نظم و ترتيب در واحد صنعتي
مزان عالقه به همكاري و فراگيري
ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار
كيفيت گزارش هاي كارآموز به واحد صنعتي
كسب تجربه كاري و بكارگيري تكنيك ها
توضيح:

پيشنهاد سرپرست كارآموزي جهت بهبود برنامه كارآموزي

تاریخ ،امضاء و مهر سرپرست كارآموزی
نمره نهائي به حروف:
تاریخ ،امضاء و مهر سرپرست كارآموزی

نمره نهائي به عدد:

تذكر :اين قسمت توسط دانشگاه تكميل ميگردد
امتياز نهائي نامبرده همراه با احتساب

نمره از حداكثر  4نمره مربوط به سرپرست دوره ،معادل

برآورد مي گردد.

نمره به حروف:
نام و نام خانوادگي استاد كارآموز:
(ذكر نام و تاريخ توسط استاد محترم ضروری ميباشد)

امضاء

تاريخ:

/

/

فرمت گزارش

(راهنمای تهيه گزارش نهائی کارآموزی)

دااگشنه آزاد اسالمی مرکز رهسین

درتهيه گزارش نهائي كارآموزي موارد زير مي بايست رعايت شود:
الف) صفحه روي جلد:
 -1نام دانشگاه آزاد اسالمی مركز هرسین  -2دانشکده و گروه  -3مکان كارآموزي  -4موضوع كارآموزي  -5نام استاد
كارآموز  -6نام سرپرست كارآموز  -7نام تهیه كننده (دانشجو و شماره دانشجوئی)  -8تاريخ (ترم تحصیلی و سال)
ب) فصل اول :آشنائي با مكان كارآموزي:
 .1تاريخچه محل كارآموزي و سازمان مربوطه.
 .2نمودار سازمانی و تشکیالت پرسنلی مکان كارآموزي.
 .3معرفی محصوالت تولیدي يا مراحل خدمات در حال ارائه.
ج) فصل دوم :ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز:
.1
.2
.3
.4
.5

موقعیت رشته كارآموز در واحد صنعتی ،معرفی و جزئیات سازمانی رشته كارآموزي در واحد صنعتی بررسی شود.
شرح وظايف رشته كارآموز در واحد صنعتی بررسی شود.
فعالیت هاي اجراء شده توسط كارآموز معرفی شود
برنامه هاي آينده واحد صنعتی معرفی شود.
جايگاه رشته كارآموز در واحد صنعتی تعیین شود.

راهنمای اخذ نمره کارآموزی
 .1پرينت متن گزارش كارآموزي ( رعایت نکات فوق در گزارش ضروری است ) به همراه فرمها جهت اخذ نمره به استاد
كارآموزي ارائه شود.
 .2پس از اخذ نمره ،سیدي حاوي متن گزارش (با  )word 2003به انضمام اصل و یک سری كپی فرمها به استاد مربوطه ،توسط
دانشجو ارائه گردد.
 .3بايستی بر روي سی دي گزارش ،عناوين ذيل با برچسب ذكر گردد:
محل كارآموزي:
عنوان كارآموزي:
شماره دانشجوئی:
نام و نام خانوادگی :
نیمسال تحصیلی( مثال)54-55-3 :
رشته تحصیلی:
استادكارآموزي:
توجه :طبق بخشنامه آموزشی  19/7/22 _ 33/97171هر دانشجو بایستی نمره كارآموزی خود را قبل از شروع نيمسال
تحصيلی جدید ارائه نماید ،در غير اینصورت می بایست در نيمسال بعد واحد كارآموزی را مجددا ثبت نام و  %95شهریه
ثابت را پرداخت نماید.

