داًطگبُ آزاد اسالهی ٍاحذ هوقبى
لیست حضًر ي غیاب داوشجًیان در محل کار
مشخصات کامل کارآمًز:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

ضوبرُ داًطجَیی:

هحل کبرآهَزی:

سرپرست هحل کبرآهَزی:

ردیف

تبریخ

جوغ کل سبػبت کبر آهَزی:

مُر ي امضاء محل کارآمًزی :
تاریخ:

سبػت ضرٍع

رضتِ/گرایص:
سبػت خبتوِ

جوغ سبػبت در رٍز

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

گسارش محل کارآموز
گسارش محل کارآمًزی شامل مًارد:
 تبریخچِ سبزهبى ًَع هحصَالت تَلیذ یب خذهبتی ضرح هختصری از فرایٌذ تَلیذی یب خذهبتی هَقؼیت رضتِ داىضجَ ثب ثررسی جسئیبت سبزهبًی رضتِ داىضجَ ًوَدار سبزهبًی ٍ تطکیالت ( چبرت ٍ ًبم هسئَلیي) ثررسی ضرح ٍظبیف ٍ پیبدُ سبزی داًص تخصصی کبرآهَز در هحل کبرآهَزی -اتَهبسیَى ًرم افساری سبزهبى ٍ ػولکرد آى ٍ هیساى ارتجبط ٍ کبر داًطجَ ثب آى

ًبم ٍ اهضبء داًطجَ:

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

فرم خالصه اطالعات کارآموزی
وام ي وام خاوًادگی :

تاریخ:

شمارٌ داوشجًیی:

وام استادکارآمًزی:

مقطغ ي رشتٍ تحصیلی :

ترم ي کذ کارآمًزی:

وام دقیق محل کارآمًزی:

سرپرست کارآمًزی:

آدرس مىسل داوشجً:

تلفه مىسل ي مًبایل :
آدرس محل کارآمًزی:

تلفه:
ایام ي ساػات محل کارآمًزی:

مذت کارآمًزی ..................... :ساػت مفیذ

شريع بٍ کارآمًزی:
کريکی محل کارآمًزی :

امضاء دانشجً

امضاء استاد

فرم پایان ديرٌ کارآمًزی
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ممقان
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ:

استبد کبرآهَزی:

ضوبرُ داًطجَیی:

سرپرست هحل کبر آهَزی:

رضتِ  /گرایص :

ترم ٍ کذ کبرآهَزی:

هحل کبرآهَزی:

هَضَع کبر آهَزی:

وظریات سرپرست کارآمًزی

عالی

خًب

متًسط

ضؼیف

4ومرٌ

3ومرٌ

2ومرٌ

1ومرٌ

یت در ٍاحذ صٌؼتی
حضَر ٍ غیبة ٍ رػبیت ًظن ٍ ترة
هیساى ػالقِ ثِ ّوکبری ٍ فراگیری
کست تجرثِ کبری ٍ ثکبرگیری تکٌیکّب
ارزش پیطٌْبدات کبرآهَز جْت ثْجَد کبر
ی
کیفیت گسارشّبی کبرآهَزثِ ٍاحذ صٌؼت
پیشىُادات سرپرست محل کار آمًزی جُت بُبًد

تًضیح :

بروامٍ کار آمًزی :

امضاء ٍ هْر سرپرست هحل کبر آهَزی :

اهضبء ٍ هْر سرپرست کبر آهَزی داًطگبُ :

تبریخ

تبریخ

مراحل بازدیذ اساتیذ کارآمًزی از محل کار آمًز  :ومرٌ وُایی بٍ ػذد :
اهضبء استبد کبر آهَزی داًطگبُ :
تبریخ ثبزدیذ :

ومرٌ وُایی بٍ حريف :

گسارش پیشرفت کاريرزی شمارٌ ................
داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ ممقان
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ :

استبد کبرآهَزی :

ضوبرُ داًطجَیی :

سرپرست هحل کبرآهَزی :

رضتِ  /گرایص :

ترم ٍ کذ کبر آهَزی :

هحل کبر آهَزی :

هَضَع کبرآهَزی :

خالصٍ فؼالیت اوجام شذٌ :

فؼالیت َای آتی در صًرت َمکاری بؼذ از کار آمًزی :

مشکالت کار آمًزی :
- 1محل کار :
- 2داوشگاٌ :
پیشىُادات :

اهضبء داًطجَ
وظریٍ سرپرست محل کارآمًزی :

مُر ي امضاء

وظریٍ استاد کارآمًز :

مُر ي امضاء

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ممقان

گسارش محل کارآموز
رٍز ّفتِ

تبریخ

فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ

ضٌجِ
یکطٌجِ
دٍضٌجِ
سِ ضٌجِ
چْبر ضٌجِ
پٌج ضٌجِ
جوؼِ
گسارش ّفتگی :

ًبم ٍ اهضبء داًطجَ

هْر ٍ اهضبی سرپرست کبرآهَزی

