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 از : موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی معماری و هنر پارس

به : ........................................................................................

نشجویی .................................. .......... به شماره دا.......................... مقطع .........................رشته ........... دانشجوی ..........................بدینوسیله آقای / خانم .............

 را جهت گذراندن دوره کارآموزی به مدت ........... ساعت به حضورتان معرفی می گردد.

نامبرده همراه با فرم ارزشیابی و فرم حضور و غیاب دانشجو را در یک پاکت دربسته به کارآموز تحویل  نمرهکارآموزی، خواهشمند است پس از اتمام دوره 
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از : ........................................................................................
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مشخصات محل کارآموزی و برنامه کارآموزی به شرح ذیل می باشد:

مشخصات محل کارآموزی:  –الف 

. زمینه فعالیت: 1 

وزی:. آدرس و تلفن محل کارآم2 

 برنامه کارآموزی:  –ب 

.شرح مختصری از وظایف دانشجو:1       

.................................. /  رشته: ............................... نام سرپرست کارآموزی: .................................. /  سمت: .............................. /  درجه علمی و مدرک: .......2 

................................................................................................ /  ساعت کاری: ...................................کاری: .......................... روزهای 3  

. تاریخ شروع به کار: ...... / ...... / ......4     

از تکمیل تمامی قسمت ها، توسط کارآموز به آموزش دانشگاه تحویل داده شود. یک نسخه از این فرم پس* 

تاریخ و امضاء استاد کارآموزی

 با احترام

معماری و هنر پارس آموزش عالی معاونت آموزشی موسسه

مهر و امضاء سرپرست کارآموزی
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:تاریخ وامضاء سرپرست کارآموزی تاریخ وامضاء دانشجو :
توجه: 

1- گزارش کارآموزي بصورت هفتگی و ماهیانه بصورت تایپ شده به سرپرست کارآموزي و استاد کارآموزي ارائه شود.
د.تنظیم، تایپ و صحافی گرد در دو نسخه العمل گزارش نهایی بر اساس گزارشات ارائه شده طبق دستور -2

نام ونام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:

رشته / گرایش:
نام مرکز / واحد:

نام محل کارآموزي: 
آدرس وشماره تماس محل کارآموزي:

مشخصات استاد کار آموزي:
رتبه علمی استاد کارآموزي:

مشخصات سرپرست کار آموزي:
ر آموزي در محل کار آموزي: سمت سرپرست کا

ترم و سال کار آموزي:
موضوع کارآموزي:
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نام ونام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:

رشته / گرایش:
نام مرکز / واحد:

نام محل کارآموزي: 
آدرس وشماره تماس محل کارآموزي:

مشخصات استاد کار آموزي:
رتبه علمی استاد کارآموزي:

مشخصات سرپرست کار آموزي:
ر آموزي در محل کار آموزي: سمت سرپرست کا

ترم و سال کار آموزي:
موضوع کارآموزي:

 نمره حداکثرنمرهنظرات سرپرست کار آموزي

1حضور وغیاب ورعایت نظم وترتیب در واحد کار آموزي

میزان بکارگیري تکنیک هاي فرا گرفته در دروس تخصصی 

 1ارزش پیشنهادات کارآموزي جهت بهبود کار

1میزان کسب تجربه کاري

2میزان عالقه به همکاري و فراگیري

1کمیت گزارشات هفتگی کارآموزي

 1 کیفیت گزارش نهائی کارآموزي

پیشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود برنامه کارآموزي

مهر و  امضاء سرپرست کارآموزي  

جمع نمرات

 نمره سرپرست کار آموزي

به عددبه حروف

 امضاء سرپرست کارآموزي: 

تاریخ:

نمره استاد کارآموزي

به عددبه حروف

نمره نهایی

 به عدد به حروف

امضاء استاد کارآموزي 
تاریخ:

1 




