
 بسمه تعالی
 

 

   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 ادــاستمعرفـــی دانشجــو به رم ــف                               

 /کارورزیکارآموزیجهت درس 

 

 ......... استا ارجمند

 

 با سالم و احترام

 

                ........................................مقطع آقای / خانم ................................. به شماره دانشجویی .......................... نظر با اینکه 

در  ................ سال تحصیلی ............. درس کارآموزی را اخذ نماید در نیمسال است مایل .................................... رشته

ید تا اقدام مقتضی به عمل اعالم نمای صورت موافقت جنابعالی به عنوان استاد راهنما خواهشمند است مراتب را کتباً

 آید.
 

 با آرزوی توفیق

................................... 

 گروه ........................مدیـــــر 

 

 

 

 

 گروه ...................................محترم  مدیر 

 

 با سالم و احترام

 

....... سال در نیمسال درس کارآموزی برای نامبرده  انیت دانشجویبا هدااد راهنما .................. به عنوان استاینجانب....

 موافقت میکنم........... تحصیلی 
  

 امضا استاد کارآموزی                                                                                                                               

 تاریخ                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی
 

 

   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 

 

  معرفی نامه کارآموزی                                           

  

 

 به : ........................ 

 معماری و هنر پارسی غیر انتفاعی از: موسسه آموزش عال

 موضوع: کارورزی/کارآموزی

مقطع کارشناسی ناپیوسته به شماره ................................ دانشجوی رشته ..........................بدینوسیله آقای/خانم        

 گردد.مدت ......... ساعت به حضورتان معرفی میرا جهت گذراندن دوره کارآموزی به ........................... دانشجویی 

همراه با فرم ارزشیابی و فرم حضور و غیاب دانشجو  را  نامبرده نمرهخواهشمند است پس از اتمام دوره کارآموزی، 

 در یک پاکت دربسته  به کارآموز تحویل نمائید.
 

 

 با احترام

 

معماری معاون آموزش و پژوهش موسسه آموزش عالی 

 پارسو هنر 
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   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 

 

 

 

 پذیرش کارآموزفرم                                  
 
 از:

 معماری و هنر پارسموسسه آموزش عالی غیر انتفاعی به : 

 

 ............................................. قایبدینوسیله با کارآموزی خانم / آ............................   مورخ............................  با سالم، عطف به نامه شماره

 موافقت  31......... اول/دوم/تابستان .....  آن مؤسسه در نیمسال.....ورودی سال  ..................... مقطع    ........................... دانشجوی رشته

 گردد.می

 می باشد.مشخصات محل کارآموزی و برنامه کارآموزی به شرح ذیل 

 مشخصات محل کارآموزی -الف

 :زمینه فعالیت -3

 :آدرس و تلفن محل کارآموزی -2

 

 برنامه کارآموزی -ب

 شرح مختصری از وظایف و فعالیتهای دانشجو: -3     

 

 

    سمت :   نام سرپرست کارآموزی :  -2     

 رشته:    درجه علمی و مدرک:         

 

 ری:ساعات کا    روزهای کاری : -1     

 

 تاریخ شروع به کار : -4     

 

 ءمهر و امضا   نام و نام خانوادگی 
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   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 

 شود.(می و در پرونده دانشجو ثبت تحویل دانشگاهآموزش  توسط کارآموز به ها ،سمتتمامی ق تکمیل کامل)این فرم پس از 



 بسمه تعالی
 

 

   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 فرم حضورغیاب کار آموز در محل کارآموزی                           
 

 نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی: انوادگی کارآموز:نام ونام خ

 نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی: شماره دانشجویی:

 ترم وسال کارآموزی: رشته/ گرایش :

 موضوع کارآموزی: نام مرکز/ واحد:

  نام ، آدرس وشماره تماس محل کار آموزی :
 

 هفته سوم : ازتاریخ         تا تاریخ  ه دوم : ازتاریخ             تا تاریخهفت هفته اول : از تاریخ :            تا تاریخ :

 ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته  ساعت خروج ساعت ورود ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته

   شنبه   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه   دوشنبه

   سه شنبه   سه شنبه   سه شنبه

   چهارشنبه   چهارشنبه   چهارشنبه

   پنج شنبه   پنج شنبه   پنج شنبه

   جمعه   جمعه   جمعه

 هفته ششم ازتاریخ :     تا تاریخ : هفته پنجم ازتاریخ :         تا تاریخ : هفته چهارم : ازتاریخ :       تا تاریخ :

 ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته

   شنبه   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه   دوشنبه

   سه شنبه   سه شنبه   سه شنبه

   چهارشنبه   چهارشنبه   چهارشنبه

   پنج شنبه   پنج شنبه   پنج شنبه

   عهجم   جمعه   جمعه

 هفته نهم  : ازتاریخ :    تا تاریخ: هفته هشتم : ازتاریخ          تا تاریخ هفته هفتم ازتاریخ :          تا تاریخ

 ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته ساعت خروج ساعت ورود  ایام هفته

   شنبه   شنبه   شنبه

   یکشنبه   یکشنبه   یکشنبه

   دوشنبه   دوشنبه   دوشنبه

   سه شنبه   سه شنبه   سه شنبه

   چهارشنبه   چهارشنبه   چهارشنبه

   پنج شنبه   پنج شنبه   پنج شنبه

   جمعه   جمعه   جمعه

 :تاریخ وامضاء سرپرست کارآموزی تاریخ وامضاء دانشجو :
 توجه: 

 ه بصورت تایپ شده به سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی ارائه شود.گزارش کارآموزی بصورت هفتگی و ماهیان -3

د.تنظیم، تایپ و صحافی گرد در دو نسخه العمل گزارش نهایی بر اساس گزارشات ارائه شده طبق دستور -2
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   /   /   : شماره

   /    /  تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 

 فرم خالصه گزارش هفتگی پیشرفت کارآموزی

 
 

 تاریخ شروع هفته:                                             تاریخ پایان هفته:                          شماره هفته : .....                                   

 

 نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:                                     نام ونام خانوادگی کارآموز:                           

 

 : نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی                                                                 شماره دانشجویی:
 

 فعالیتهای انجام شده

 

 

 فعالیتهای آتی:

 

 

 مشکالت:

 

 

 پیشنهادات :

 

 

 تاریخ وامضاء دانشجو
 

 نظریه سرپرست کارآموزی :

 

 

 
 

 تاریخ وامضاء سرپرست کارآموزی
 

 نظریه استاد کارآموزی :

 

 اریخ وامضاء استاد کار آموزیت
 توجه: 

 گزارش کارآموزی بصورت هفتگی و ماهیانه بصورت تایپ شده به سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی ارائه شود. -3

گزارش نهایی بر اساس گزارشات ارائه شده طبق دستور العمل تنظیم، تایپ و صحافی گردد. -2
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   /     /     : شماره

  /     /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 پیشرفت کارآموزی ماهیانهفرم خالصه گزارش                                      

 
 

 :ماه:                                             تاریخ پایان ماهتاریخ شروع                           : .....                             ماهشماره        

 

 نام ونام خانوادگی استاد کارآموزی:                                     نام ونام خانوادگی کارآموز:                           

 

 : نام ونام خانوادگی سرپرست کارآموزی                                                                 شماره دانشجویی:
 

 فعالیتهای انجام شده

 

 

 فعالیتهای آتی:

 

 

 مشکالت:

 

 

 پیشنهادات :

 

 

 مضاء دانشجوتاریخ وا
 

 نظریه سرپرست کارآموزی :

 

 

 
 

 تاریخ وامضاء سرپرست کارآموزی
 

 نظریه استاد کارآموزی :

 

 تاریخ وامضاء استاد کار آموزی

 
 توجه: 

 گزارش کارآموزی بصورت هفتگی و ماهیانه بصورت تایپ شده به سرپرست کارآموزی و استاد کارآموزی ارائه شود. -3

س گزارشات ارائه شده طبق دستور العمل تنظیم، تایپ و صحافی گردد.گزارش نهایی بر اسا -2
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  /      /     : رهشما

  /      /     تاریخ  : 

       داردپیوست : 

 

 فرم ارزشیابی پایان دوره کارآموزی
 ( .) این فرم باید به صورت محرمانه  از طرف سرپرست کارآموزی تحویل استاد کارآموزی گردد

 

 نام ونام خانوادگی کار آموز:

 شماره دانشجویی:

 رشته / گرایش:

 نام مرکز / واحد:

 ام محل کارآموزی:ن

 آدرس وشماره تماس محل کارآموزی:

 

 مشخصات استاد کار آموزی:

 رتبه علمی استاد کارآموزی:

 مشخصات سرپرست کار آموزی :

 سمت سرپرست کار آموزی در محل کار آموزی:

 ترم وسال کار آموزی:

 موضوع کارآموزی:

 نمره حداکثرنمره نظریات سرپرست کار آموزی

  1 ایت نظم وترتیب در واحد کار آموزیحضور وغیاب ورع

  1 تخصصی یری تکنیک های فرا گرفته در دروسمیزان بکارگ

  1 ارزش پیشنهادات کارآموزی جهت بهبود کار

  1 میزان کسب تجربه کاری

  2 میزان عالقه به همکاری وفراگیری

  1 کمیت گزارشات هفتگی کارآموزی

  1 کیفیت گزارش نهائی کارآموزی

 

 پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امضاء سرپرست کارورزیمهر و  

 تاریخ:

  جمع نمرات

 نمره سرپرست کار آموزی 

 به عدد به حروف

  

 امضاء سرپرست کارآموزی:

 

 تاریخ:

 نمره استاد کارآموزی

 به عدد به حروف

  

 نمره نهایی

 به عدد                به حروف              

  

 امضاء استاد کارآموزی :

 تاریخ :

 مراتب فوق مورد تأیید اینجانب می باشد و برای ثبت کامپیوتری و درج در پرونده به کارشناس آموزش معرفی می گردد .                          

                                                                                                                                                                                  

 مهر و امضاء

 

 

 


