دااگشنه آزاد اسالمی

آموزشکده فنی و حرهف ای سما
واحد گرگان

« دفتـرچـه کـارآمـوزی»
ًیوسبل  :اٍل  دٍم  تبثستبى 
سبل تحصیلی

-9

939

اخذ ياحد کبرآمًسی
راٌّوبی کبرآهَسی
ارتجبط ثب صٌعت ٍ جبهعِ

هزاجؼِ ثِ گزٍُ آهَسضی جْت دریبفت فزم درخَاست کبرآهَسی

تکویل فزم :
الف .تؼییي هحل کبرآهَسی تَسظ داًطجَ
ة .تؼییي استبد راٌّوب ٍ تبییذ هحل کبرآهَسی تَسظ گزٍُ آهَسضی

هزاجؼِ ثِ دفتز ارتجبط ثب صٌؼت ٍ دریبفت هؼزفی ًبهِ

هزاجؼِ ثِ هحل کبرآهَسی

ضزٍع کبرآهَسی
تکویل فزم خالصِ اعالػبت کبرآهَسی ٍ ارائِ آى ثِ استبد راٌّوب
ارائِ گشارش پیطزفت
کبرآهَسی ثِ استبد راٌّوب

گذراودن ديرٌ کبرآمًسی

اػالم ّزگًَِ هطکل ثِ
دفتز ارتجبط ثب صٌؼت

تهیه گسارش نهایی (به صورت تایپ و صحافی شده همراه )CD
دریافت نامه پایان کار (تاریخ شروع و پایان کارآموزی در آن قید شده باشد)
تکمیل فرم پایان دوره کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی

هزاجؼِ ثِ دفتز ارتجبط ثب صٌؼت
ارائِ گشارش ًْبیی ٍ تحَیل CD
ارائِ ًبهِ پبیبى کبر ٍ فزم پبیبى دٍرُ کبرآهَسی (جْت تبییذ) ٍ ثجت آًْب در دثیزخبًِ

تحًیل گشارش وُبیی
کبرآمًسی بٍ استبد راَىمب

بسمه تعالی

دانشگاه آزاد اسالمی
آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« هقزرات دٍرُ کبرآهَسی »

واحد گرگان

 -9هحل کبرآهَسی ثبیذ هتٌبست ثب رضتِ تحصیلی داًطجَ ثبضذ .
 -2هحل کبرآهَسی ثبیذ حتی االهکبى اس هکبًْبی هصَة ضَرای کبرآهَسی ٍ ارتجبط ثب صٌعت آهَسضکذُ ثبضذ یب هکبى پیطٌْبدی
تَسظ ضَرای هذکَر تبییذ گزدد .
 -3ثزای ّز داًطجَ فقظ یکجبر هعزفی ًبهِ صبدر هی گزدد  ،لذا تَصیِ هی ضَد پیص اس هکبتجِ ّوبٌّگی السم ثب هکبى
پیطٌْبدی صَرت گیزد .
 -4سبعبت دٍرُ کبرآهَسی در رٍس حذاکثز  8سبعت ٍ ثزای درس ٍ 2احذی  242سبعت هی ثبضذ .
 -5ضزٍری است پس اس اضتغبل در هحل کبرآهَسی  ،فزم ضوبرُ  6-93را تکویل ٍ حذاکثز در هذل  3رٍس ثِ صَرت حضَری یب
ثِ ٍسیلِ پست سفبرضی ثِ هسئَل کبرآهَسی ارسبل ًوبییذ ٍ رسیذ ٍ یک کپی اس فزم را تب پبیبى تحَیل گشارش ٍ اخذ ًوزُ
ًگْذاری ًوبییذ  .عذم تحَیل ثوَقع فزم هی تَاًذ هَجت حذف درس کبرآهَسی گزدد .
 -6حضَر هزتت در هحل کبرآهَسی هغبثق ثب سبعبت کبر اعالم ضذُ هی ثبضذ  .در صَرت عذم حضَر غیز هَجِ داًطجَ
تصویوبع هقتضی تَسظ هسئَل کبرآهَسی ٍ هذرس هزثَعِ گزفتِ خَاّذ ضذ  .السم است ّزگًَِ تغییزات در تبریخ ٍ سبعبت
کبرآهَسی سزیعبً ثِ هسئَل کبرآهَسی اعالع دادُ ضَد .
 -7ایبم تعغیالت رسوی ٍ جوعِ جشء سهبى کبرآهَسی هحسَة ًخَاّذ ضذ .
 -8هسئَلیت ججزاى ّزگًَِ خسبرت ٍاردُ ثِ هزاکش کبرآهَسی ثِ عْذُ داًطجَ خَاّذ ثَد .
ّ -9زگًَِ پیطٌْبد اثذاع ٍ ًَآٍری در سهیٌِ تغییز ٍ یب اصالح رٍضْبی اجزایی  ،تحقیقبتی کِ هٌجز ثِ ثبال رفتي کیفیت ٍ کویت
هحصَل ٍ پبییي آٍردى ّشیٌِ ّب گزدد  ،ثبیذ کتجبً ثِ سزپزست ٍاحذ کبرآهَسی در صٌعت هزثَعِ ٍ هسئَل کبرآهَسی
گشارش ضَد .
 -92رعبیت ضئًَبت اسالهی ٍ کلیِ ضَاثظ ٍ هقزرات حبکن ثز هحل کبرآهَسی الشاهی است.
 -99پیگیزی ضزٍع  ،اعالم خبتوِ ٍ تحَیل گشارضْبی کبرآهَسی ثِ هسئَل ٍ هذرس کبرآهَسی ثِ عْذُ ضخص داًطجَ هی
ثبضذ.
 -92در پبیبى کبرآهَسی السم است داًطجَ گَاّی اًجبم کبرآهَسی را اس ٍاحذ هزثَعِ اخذ ٍ ثِ هذارک کبرآهَسی ضویوِ
ًوبیذ.
 -93داًطجَ هَظف است فزهْبی کبرآهَسی را تکویل ٍ پس اس تبییذ سزپزست کبرآهَسی ثِ ّوزاُ گشارش کبهل ٍ جبهعی اس
دٍرُ کبرآهَسی در سهبى هقزر ارائِ ًوبیذ ٍ در اسزع ٍقت ًوزُ خَد را پیگیزی ًوَدُ تب اس عزیق هذرس هزثَعِ ثِ هسئَل
کبرآهَسی اعالم گزدد  .داًطجَیبًی کِ تب سهبى هقزر ًوزات کبرآهَسی آًبى ثِ آهَسضکذُ ارائِ ًگزدد ٍ ،احذ کبرآهَسی آًبى
حذف هی ضَد .

کارآموزی و ارتباط با صنعت

دانشگاه آزاد اسالمی

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« خالصه گسارش هفتگی »

واحد گرگان

محل کارآمًزی  ....................ياحد کارآمًزی  ......................استان  ..............شهرستان ...............
هطخصبت
هحل کبرآهَسی زمیىٍ ي وًع کارآمًزی  ...................................................................وام سرپرست کارآمًزی ....................

هطخصبت

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  .......................رشتٍ تحصیلی  .....................شمارٌ داوشجًیی .................
وام مدرس کارآمًزی  ................................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................

ایبم ّفتِ

ػٌبٍیي فؼبلیتْبی اًجبم ضذُ در عَل رٍس

کبرآهَس

ضٌجِ
...../....../......
یکطٌجِ
...../....../......
دٍضٌجِ
...../....../......
سِ ضٌجِ
...../....../......
چْبرضٌجِ
...../....../......
پٌج ضٌجِ
...../....../......

وبم ي وبم خبوًادگی ي امضبء داوشجً :

وبم ي وبم خبوًادگی ي مُز ي امضبء سزپزست کبرآمًسی :

ایي ثزگ ثِ تعذاد ّفتِ ّبی کبرآهَسی تَسظ داًطجَ تکویل هی گزدد.

دانشگاه آزاد اسالمی

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« گسارش مشروح ماهانه »

واحد گرگان

محل کارآمًزی  ....................ياحد کارآمًزی  ......................استان  ..............شهرستان ...............
هطخصبت
هحل کبرآهَسی زمیىٍ ي وًع کارآمًزی  ...................................................................وام سرپرست کارآمًزی ....................

هطخصبت
کبرآهَس

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  .......................رشتٍ تحصیلی  .....................شمارٌ داوشجًیی .................
وام مدرس کارآمًزی  ................................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................

گشارش هبّبًِ اس تبریخ  ............................. :تب تبریخ  ..................................... :ثِ ضزح هَارد سیز
-1

-2

-3

-4

محل امضبء داوشجً :

محل مُز ي امضبء سزپزست کبرآمًسی :
وبم ي امضبء مدرس کبرآمًسی :

ایي ثزگ ثِ تعذاد هبُ ّبی کبرآهَسی تَسظ داًطجَ تکویل هی گزدد.

دانشگاه آزاد اسالمی

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« گسارش مدرس کارآموزی »

واحد گرگان

محل کارآمًزی  ....................ياحد کارآمًزی  ......................استان  ..............شهرستان ...............
هطخصبت
هحل کبرآهَسی زمیىٍ ي وًع کارآمًزی  ...................................................................وام سرپرست کارآمًزی ....................

هطخصبت
کبرآهَس

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  .......................رشتٍ تحصیلی  .....................شمارٌ داوشجًیی .................
وام مدرس کارآمًزی  ................................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................
وظز مدرس کبرآمًسی

ردیف
1

حضَر ثِ هَقغ ٍ هٌظن در هحل کبرآهَسی

2

پَضص ٍ ظبّز هٌبست در هحیظ کبرآهَسی

3

رػبیت ادة در گفتبر ٍ کزدار

4

رػبیت ًکبت ایوٌی ٍ ثْذاضتی

5

ّوکبری هٌبست ثب سزپزست کبرآهَسی

6

رػبیت هقزرات ٍ قَاًیي کبرآهَسی

7

داضتي اًگیشُ ٍ تَجِ کبفی ثزای یبدگیزی در هحیظ کبرآهَسی

8

صزفِ جَیی در هَاد هصزفی

9

ثِ کبرگیزی هٌبست داًص ًظزی آهَختِ ضذُ

10

استفبدُ هٌبست ٍ خالقبًِ آى اهکبًبت فٌی هحیظ کبرآهَسی

11

کبرثزد هٌبست آهَختِ ّبی ػلوی در داًطگبُ

12

دارا ثَدى احسبس هسئَلیت در استفبدُ اس هبضیي آالت هحل کبرآهَسی

13

سؼی در حفظ ٍ ًگْذاری اثشار کبر

14

گشارش جبهغ ثزای کبرآهَسی دارد

15

هیشاى تبثیز هثجت داًطجَ در هحیظ کبرآهَسی

ضؼیف 1

متًسط 2

خًة 3

جوغ اهتیبسات

یادآيری  :ایه فرم حداقل ديبار در ايایل ي اياخر ديرٌ وکمیل می شًد .
سایر وظرات -1 :
-2
-3

ًبم ٍ ًبم خبًَاگی هذرس
اهضبء
حذاقل دٍ ثبر در اٍایل ٍ اٍاخز دٍرُ تَسظ هذرس هحتزم تکویل هی گزدد.

ػبلی 4

دانشگاه آزاد اسالمی

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« گسارش سرپرست کارآموزی »

واحد گرگان

محل کارآمًزی  ....................ياحد کارآمًزی  ......................استان  ..............شهرستان ...............
هطخصبت
هحل کبرآهَسی زمیىٍ ي وًع کارآمًزی  ...................................................................وام سرپرست کارآمًزی ....................

هطخصبت
کبرآهَس

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  .......................رشتٍ تحصیلی  .....................شمارٌ داوشجًیی .................
وام مدرس کارآمًزی  ................................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................

ردیف

ضؼیف  1متًسط 2

وظز سزپزست کبرآمًسی

1

حضَر در هحل کبرآهَسی هٌظن ٍ عجق ثزًبهِ است .

2

رٍاثظ گفتبری کالهی ٍ رفتبری هٌبست در هحیظ کبرآهَسی دارد

3

پَضص ٍ ظبّز هٌبست در هحیظ کبرآهَسی دارد

4

ًکبت ایوٌی ٍ ثْذاضتی را رػبیت هی کٌذ

5

در هحیظ کبرآهَسی هسئَلیت پذیز است

6

هقزرات ٍ قَاًیي هحل کبرآهَسی را رػبیت هی کٌذ

7

ثب سزپزست ٍ سبیز افزاد هحل کبرآهَسی ّوکبری السم را دارد

8

اس اهکبًبت فٌی هحیظ کبرآهَسی ثزای ثْیٌِ سبسی کبر استفبدُ هٌبست هی کٌذ

9

اس هَقؼیتْبی اجتوبػی ٍ ػبعفی در جْت ثْجَد رٍاثظ ٍ پیطزفت کبر

خًة 3

استفبدُ هٌبست هی کٌذ
10

تَاًبیی سزپزستی چٌذ کبرگز را دارد

11

هسئَلیت کبر یک دستگبُ حسبس را هی تَاًذ ثِ ػْذُ گیزد

12

اس داًص ػلوی ٍ تئَریک در جْت ثْیٌِ سبسی کبر استفبدُ هٌبست هی کٌذ

13

اس هْبرتْبی ػولی هٌبسجی ثزخَردار است

14

دقت ٍ تَجِ کبفی ثزای یبدگیزی هْبرتْبی جذیذ را دارد

15

در پبسخگَیی ثِ سَاالت هزثَط ثِ کبرآهَسی ّوکبری السم را ًطبى هی دّذ
جوغ اهتیبسات ثِ حزٍف

یادآيری  :ایه فرم حداقل ديبار در ايایل ي اياخر ديرٌ وکمیل می شًد .
سایر وظرات -1 :
-2
-3

ًبم ٍ ًبم خبًَاگی سزپزست

تبریخ ،هْز ٍ اهضبء ارتجبط ثب صٌؼت

تبریخ ،هْز ٍ اهضبء
حذاقل  2ثزگ اس ایي فزم تَسظ سزپزست کبرآهَسی  ،یکی در اٍایل ٍ دیگزی در اٍاخز دٍرُ کبرآهَسی ثزای ّز داًطجَ تکویل هی گزدد.

ػبلی 4

گسارش پيشرفت كارآموزي شماره ................
نام و نام خانوادگي دانشجو:

استادكارآموزي:

شماره دانشجویي:

سرپرست كارآموزي:

رشته /گرایش:

ترم وكد كارآموزي:

مقطغ تحصيلي:

موضوع كارآموزي:

نام محل كارآموزي:
فعاليتهاي انجام شده:
فعاليتهاي آني:
مشكالت:
پيشنهادات:

تاریخ و امضاء دانشجو

نظریه سرپرست كارآموزي:

تاریخ و امضاء سرپرست كارآموزي:

نظریه استاد كارآموزي:

تاریخ و امضاء استاد كارآموزي:

دانشگاه آزاد اسالمی

هطخصبت
کبرآهَس

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« برگ ارزشیابی نهایی »

واحد گرگان

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  ...........................رشتٍ تحصیلی  .....................محل کارآمًزی .................
وام سرپرست کارآمًزی  .............................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................
مىبغ ارسشیببی

ردیف

حداکثز امتیبس

امتیبس

1

ارسضیبثی ّبی هذرس

60

2

ارسضیبثی ّبی سزپزست

60

3

گشارش ًْبیی داًطجَ ٍ دفبػیِ آى

60

4

ٍضؼیت سبیز درٍس اصلی ٍ تخصصی داًطجَ

20

جمغ

200

ومرٌ کارآمًزی با تًجٍ بٍ جمغ امتیازات بر مبىای ومرٌ  22محاسبٍ می گردد .
ًوزُ ًْبیی داًطجَ
ثب ػذد

ثب حزٍف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرس کبرآهَسی
اهضبء

تبریخ

ایي ثزگ پس اس تکویل تَسظ هذرس کبرآهَسی ثزای ّز داًطجَ ّوزاُ ثب لیست ًوزات ثِ آهَسش تحَیل دادُ هی
ضَد. .

دانشگاه آزاد اسالمی

هطخصبت
کبرآهَس

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« نظرات و پیشنهادهای پایان دوره »

واحد گرگان

وام ي وام خاوًادگی داوشجً  .....................................رشتٍ تحصیلی  .....................محل کارآمًزی .................
وام سرپرست کارآمًزی  ......................................زمان کارآمًزی  :از تاریخ  ...................تا تاریخ ...................

شزح وظزات ي پیشىُبدَب

محل امضبء کبرآمًس

دانشگاه آزاد اسالمی

ثسوِ تؼبلی

آموزشکده فنی و حرفه ای سما

« شروع کارآموزی »

واحد گرگان

ًبم ً ......................................... :بم خبًَادگی  ........................................... :ضوبرُ داًطجَیی  .............................. :تزم .......................... :
رضتِ تحصیلی  ............................................. :هکبى .................................................................................................................................. :
ًطبًی دقیق هکبى کبرآهَسی ..................................................................................................................................................................... :
تلفي هکبى کبرآهَسی ( ...................................................... :کزٍکی هحل را در پطت صفحِ رسن ًوبییذ)
ٍاحذ یب ثخص هکبى کبرآهَسی ً .................................................................. :بم سزپزست کبرآهَسی ...................................................... :

بزوبمٍ کبرآمًسی :
سبػت
سبػت شزيع کبرآمًسی

سبػت پبیبن کبرآمًسی

ريس
شىبٍ
یکشىبٍ
ديشىبٍ
سٍ شىبٍ
چُبرشىبٍ
پىج شىبٍ

تبریخ ضزٍع کبرآهَسی  ........................................... :تبریخ پبیبى کبرآهَسی .................................. :
تبریخ ضزٍع ثِ کبر کبرآهَس  ................................... :هَرد تبییذ سزپزست هی ثبضذ .

هْز ٍ اهضبء سزپزست
تذکز  :ایه فزم را بالفبصلٍ پس اس شزيع کبرآمًسی بٍ مسئًل آمًسشکدٌ فىی ي حزفٍ ای سمب گزگبن – ياحد آمًسش تحًیل دَید .

