مزاحل اخذ و گذراودن کارآموسی
به همزاه فزم های مورد ویاس

 -1اخذ فزم معزفی به کارآموسی (فزم ضماره  )1اس مدیزان محتزم گزوه یا دفتز پژوهص داوطکده و تکمیل
تمام قسمت های آن (امضاء مدیز گزوه و استاد مزبوطه الشامی است)
 -2تحویل فزم  1تکمیل ضده به دفتز پژوهص داوطکده
 -3صدور وامه رسمی معزفی به کارآموسی توسط دفتز پژوهص
 -4ثبت معزفی وامه صادر ضده در دبیزخاوه داوطکده
 -5تحویل معزفی وامه به محل کارآموسی و حضور در محل کارآموسی با توجه به تعداد ساعت تعییه ضده
 -6اخذ گواهی پایان دوره اس محل کارآموسی که السم است تعداد ساعات گذراوده ضده در آن درج ضده باضد
 -7ارجاع گواهی پایان دوره به دفتز پژوهص سپس ثبت در دبیزخاوه و تحویل به استاد مزبوطه
 -8تکمیل فزم های گشارش کارآموسی قابل دریافت اس سایت داوطگاه و تکمیل و تحویل آن ها به استاد
مزبوطه

دانشگاه آساد اسالهی واحد شیزاس
فزم شواره  1اخذ کارآهوسی
به نام خدا
به :دفتز ارتباط با صنعت و جاهعه
بدینوسیله آقای/خانن  .............................................دانشجوی رشته ..............................
به شواره دانشجویی  .................................جهت گذراندى دوره کارآهوسی(...... )2/1
بههدت  ...........ساعت و به تعداد  ............واحد جهت هعزفی به
 ...........................................................................................هعزفی هیگزدد.
(اهضای استاد و هدیز گزوه الشاهی است)

نام ،نام خانوادگی و اهضاء استاد

نام ،نام خانوادگی و اهضاء هدیز گزوه

گسارش کارآهَزی
داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحذ ضیراز
داًطکذُ ........................................
تخص ..........................................

هکاى........................................................... :
هَضَع.................................................................... :

استاد کارآهَزی.................................................. :
تْیِ کٌٌذُ.................................................. :

فرم پایاى کارآهَزی
ٍاحذ ضیراز
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

استاد کارآهَزی :

ضوارُ داًطجَیی :

سرپرست کارآهَزی :

رضتِ  /گرایص :

ترم ٍ کذ کارآهَزی :

هحل کارآهَزی :

ًظریات سرپرست کارآهَزی

هَضَع کارآهَزی :

ػالی
ً 4ورُ

خَب
ً 3ورُ

حضَر ٍ غیاب ٍ رػایت ًظن ٍ ترتیة در ٍاحذ صٌؼتی
هیساى ػالقِ تِ ّوکاری ٍ فراگیری
کسة تجرتِ کاری ٍ تکارگیری تکٌیکْا
ارزش پیطٌْادات کارآهَز جْت تْثَد کار
کیفیت گسارضْای کارآهَز تِ ٍاحذ صٌؼتی

پیطٌْادات سرپرست کارآهَزی جْت تْثَد ترًاهِ کارآهَزی

تَضیح :

اهضاء سرپرست کارآهَزی :
تاریخ :

ًورُ ًْایی تِ ػذد:
ًورُ ًْایی تِ حرف:

هتَسط
ً 2ورُ

ضؼیف
ً 1ورُ

فرم خالصِ اطالػات کارآهَزی
ٍاحذ ضیراز
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

استاد کارآهَزی :

ضوارُ داًطجَیی :

سرپرست کارآهَزی :

رضتِ  /گرایص :

ترم ٍ کذ کارآهَزی :

هقطغ تحصیلی :

تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ

ًام هحل کارآهَزی :
آدرس ٍ تلفي کارآهَزی :
سرپرست کارآهَزی :
ػٌَاى ٍ هَضَع کارآهَزی :
ضرٍع ٍ رٍزّای کارآهَزی :

تاریخ ٍ اهضاء استاد کارآهَزی :

گسارش پیطر فت کارآهَزی ضوارُ..............
ٍاحذ ضیراز
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

استاد کارآهَزی :

ضوارُ داًطجَیی :

سرپرست کارآهَزی :

رضتِ  /گرایص :

ترم ٍ کذ کارآهَزی :

هحل کارآهَزی :

هَضَع کارآهَزی :

فؼالیتْای اًجام ضذُ :
فؼالیتْای آتی :
هطکالت :
پیطٌْادات :

تاریخ ٍ اهضاء داًطجَ

ًظریِ سرپرست کارآهَزی :
تاریخ ٍ اهضاء سرپرست کارآهَزی

ًظریِ استاد کارآهَزی :
تاریخ ٍ اهضاء استاد کارآهَزی

