
 
 

 یدستورالعمل اخذ واحد کارآموز
 

زمان حذف و اضافه  ای یلیتحص مسالی)حداکثر تا هفته دوم هر ن ی. مراجعه دانشجو به آموزش جهت اخذ واحد کارآموز1

 گذرانده شده توسط دانشجو یحداقل مجاز واحدها تی( با رعایدرس یواحدها

 با صنعت دفتر ارتباط یبا هماهنگ یمحل کارآموز دییو تأ نیی. تع2

گروه( و ارسال به دفتر  رانی)مد یآموزش یگروه ها دییو تأ یتوسط دانشجو با هماهنگ یکارآموز یاستاد راهنما نیی. تع3

 هفته ارتباط با صنعت ظرف مدت دو

 . مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت4

 لیدستورالعمل همراه با تکم 3بند  یاهفته( پس از اجر کی)حداکثر ظرف مدت  یصنعت یدانشجو به واحدها ی. معرف5

 (2کارآموز )فرم نمونه شماره  تیارسال فرم پرسشنامه اعالم ظرف زینامه توسط دفتر ارتباط با صنعت و ن یفرم معرف

و ارائه به  یاطالعات کارآموز ه یفرم خالص لینامه( و تکم یهفته بعد از صدور معرف کی)حداکثر  ی. شروع کارآموز6

 توسط دانشجو یکارآموز یااستاد راهنم

 ی. گذراندن دوره کارآموز7

 به استاد راهنما یکارآموز شرفتی. ارائه گزارش پ8

دوره )به  انیهمراه با فرم پا یدوره از محل کارآموز انیپا نامهیو گواه ییو ارائه گزارش نها ی. اتمام دوره کارآموز9

 ( به استاد راهنمایامضا سرپرست کارآموز

اعالم  زیو ن انی( به دانشجوینامه کارآموز نیارائه شده )مندرج در آئ یها براساس سرفصل یارش کارآموز. کنترل گز11

 نظر و ارائه نمره به گروه مربوطه توسط استاد راهنما

را که توسط استاد راهنما اعالم  انیدانشجو یکارآموز یاز نمرات نهائ رونوشتی دی( باگروه ری)مد ی. گروه آموزش11

 .دیاست جهت اطالع به دفتر ارتباط با صنعت ارسال نما دهیگرد

 نامهیبه همراه اصل گواه یکارآموز ییگزارش نها دهیاصل و چک دی. مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت جهت تأئ12

  یدوره کارآموز انیدوره و فرم پا انیپا
( در دفتر ارتباط یوتریکامپ سکتی)د یوتریمپشده کا پیبصورت متن تا یو اصل گزارش کارآموز دهیچک ی. نگهدار13

 دانشگاه یکتابخانه مرکز ایمربوطه و  یبه گروه آموزش یکارآموز یبا صنعت و ارائه اصل گزارش نهائ

 به آموزش یدوره کارآموز انیو فرم پا نامهی. ارائه اصل گواه14



 
 

 

 گزارش کارآموزی
 

 
 

 :گروه       دانشکده:
 

 مکان:

 موضوع:

 

 

 

 :یاستاد کارآموز    تهیه کننده:

 

 

    سال:    :نیمسال

 

 

 

 



 
 

 گزارش پیشرفت کارآموزی شماره
 

 نام و نام خانوادگی دانشجو: 

 :دانشجوییشماره 

 :رشته/گرایش

  محل کارآموزی:

 استاد کارآموزی:

 سرپرست کارآموزی:

 ترم و کد کارآموزی:

 موضوع کارآموزی:

 فعالیت های انجام شده:

 های آتی:فعالیت 

 مشکالت:

 پیشنهادات:

 دانشجو یتاریخ و امضا

 نظریه سرپرست کارآموزی:

 سرپرست کارآموزی یتاریخ و امضا

 ارآموزی:کنظریه استاد 

 استاد کارآموزی یتاریخ و امضا



 
 

 فرم پایان دوره کارآموزی

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 رشته/گرایش:

 محل کارآموزی:

 تاد کارآموزی:اس

 سرپرست کارآموزی:

 ترم و کد کارآموزی:

 موضوع کارآموزی:

 

 عالی نظریات سرپرست کارآموزی 

 نمره 4

 خوب

 نمره 3

 متوسط

 نمره 2

 ضعیف

 نمره 1

     صنعتی واحد تربیت در رعایت نظم و غیاب و و حضور

     میزان عالقه به همکاری و فراگیری

     اکنیک هتکسب تجربه کاری و بکارگیری 

     ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

     کیفیت گزارشهای کارآموز به واحد صنعتی
 

 پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کارآموزی

 

 

 

 امضاء سرپرست کارآموزی:

 تاریخ:

 توضیح:

 

 

 امضاء استاد کارآموزی:

 تاریخ:

 عددی به ینمره نها ی به حروفینمره نها

  

 



 
 

 کارآموزی فرم خالصه اطالعات
 

 نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره دانشجویی:

 رشته/گرایش

 :یمحل تحصیل

 استاد کارآموزی:

 سرپرست کارآموزی:

 ترم و کد کارآموزی:

 و:اء دانشجمضتاریخ و ا

 :نام محل کارآموزی 

 :آدرس و تلفن کارآموزی

 :سرپرست کارآموزی

 :ارآموزیعنوان و موضوع ک

 شروع و روزهای کارآموزی: 

 

 :یامضاء استاد کارآموز و تاریخ
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