هؤسسه آهوزش عالی بهونیار کرهاى

گسارش کارآهوزی
بخص ----------
هکاى کارآهَسی:

هَضَع کارآهَسی:

استاد کارآهوزی:
سرپرست در هحل کارآهوزی:
دانطجو:
تزم:

سال:

هؤسسه آهوزش عالی بهونیار کرهاى
فزم ضوارُ 1

توصیه ههن :اهکانات و زهینه کاری واحذ هحل کارآهوزی بایذ با رضته دانطجو هطابقت داضته باضذ.

اس :

تاریخ :
ضوارُ :

تِ :هؤسسه آهوزش عالی بهونیار کرهاى

تاسالم
احتزاهاً ،تدیٌَسیلِ تا درخَاست خاًن/آقای ------------------داًطجَرضتِ----------------------
هقطغ ----------آى هؤسسِ هتقاضی گذراًدى ٍ ---احد کارآهَسی خَد در ًیوسال  ----------در ایي
ضزکت /ساسهاى /ادارُ تِ هدت  -------ساػت هَافقت هی ًوایین .خَاّطوٌد است ًسثت تِ هؼزفی کتثی ًاهثزدُ
جْت ضزٍع کارآهَسی دستَر ٍ اقداهات السم را هثذٍل فزهایید.

تاتطکز
هْز ٍ اهضاء

پس از هوافقت کلی کارآهوز (فرم باال) تاییذ واحذهای زیر الساهی است.
تایید هؼاٍى آهَسضی

تایید آهَسش هؤسسِ

تایید اهَرهالی

هؤسسه آهوزش عالی بهونیار کرهاى

تاریخ :
ضوارُ :

فزم ضوارُ ( 2هؼزفی تِ هحل کارآهَسی)
ریاست هحترم
باسالم
احتزاهاً ،ػطف تِ ًاهِ ضوارُ ----------تدیٌَسیلِ خاًن/آقای ---------------داًطجَی رضتِ---------
هقطغ -----------ایي هؤسسِ جْت گذراًدى درس کارآهَسی خَد هؼزفی هی ضَد خَاّطوٌد است
دستَرفزهایید ًسثت تِ اضتغال ٍی در یکی اس ٍاحدّای تحت ًظز جٌاتؼالی اقدام ٍ در خاتوِ کارآهَسی،گَاّی
هدت کار کزد داًطجَ را ضوي اظْار ًظز در خصَظ رػایت هقزرات ٍ ًحَُ کارآیی ًاهثزدُ تِ ایي هؤسسِ اػالم
فزهایٌد.
ضوٌاً خاًن/آقای ------------تِ ػٌَاى استاد کارآهَسی در صَرت لشٍم جْت هزاجؼِ ٍ تاسدید اس هحل
ٍضؼیت کار داًطجَی هشتَر هؼزفی گزدد.

ضرایط کارآهوزی
 -1داًطجَی کارآهَس هَظف تِ رػایت هقزرات اداری ٍ اًضثاطی ٍ ساػات کار هحل اًجام کار آهَسی هی تاضد.
 -2ضزٍع دٍرُ کارآهَسی اس تاریخ ----------خَاّد تَد.
 -3هدت کارآهَسی ًاهثزدُ  --------ساػت هی تاضد.

تا تطکز
دکتز فزاهزس صادقی
هؼاٍى آهَسضی هؤسسِ آهَسش ػالی تْوٌیار کزهاى

فرم ضواره 3

گسارش پیطرفت هفتگی کارآهوزی
(برای هر هفته جذاگانه تهیه ضود)

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ:

رضتِ تحصیلی:

هَضَع کار آهَسی:
ّفتِ ---------اس تاریخ  ---------- :تا تاریخ  -----------:تِ هدت  ----------ساػت
فؼالیت ّای اًجام ضدُ:

تاریخ ٍاهضا داًطجَ

تاریخ ٍ اهضا سزپزست کار آهَسی

فرم ضواره 4

فرم ارزیابی پایاى دوره کارآهوزی

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ:
هحل کارآهَسی:

سزپزست کارآهَسی:

رضتِ/گزایص:
هَضَع کارآهَسی:

نظرات سرپرست کارآهوزی

عالی

خوب

هتوسط ضعیف

 4نوره

 3نوره

 2نوره  1نوره

حضَر ٍ غیاب ٍ رػایت هقزرات در ٍاحد صٌؼتی
هیشاى ػالقِ تِ ّوکاری ٍ فزاگیزی
کسة تجزتِ کاری ٍ تکارگیزی تکٌیکْا
ارسش پیطٌْادات کارآهَس جْت تْثَد کار
کیفیت گشارضْای کارآهَس تِ ٍاحد صٌؼتی
سایز اظْار ًظزات سزپزست کارآهَسی:

ًوزُ ًْائی تِ حزٍف:

ًوزُ ًْائی تِ ػدد:
تاریخ ٍ اهضا سزپزست کارآهَسی

فرم ضواره 5

هعرفی،سابقه و زهینه های فعالیت هحل کارآهوزی (دوصفحه)

