
١

فرم خالصه اطالعات کارآموزي

:استاد کارآموزي:          نام و نام خانوادگی دانشجو

:سرپرست کارآموزي:                              شماره دانشجویی

:ترم و کد کارآموزي:                               گرایش/رشته

ضاء دانشجوتاریخ و ام:                                                                        مقطع تحصیلی

:نام محل کارآموزي

:آدرس و تلفن کارآموزي

:سرپرست کارآموزي

:عنوان و موضوع کارآموزي

:تاریخ شروع و روزهاي کارآموزي

تاریخ و امضاء استاد کارآموزي
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٢

.........گزارش پیشرفت کارآموزي شماره ي 
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تاریخ و امضاء دانشجو:                                                                        مقطع تحصیلی

:شدهفعالیت هاي انجام 

:فعالیت هاي آتی

:مشکالت

:پیشنهادات

تاریخ و امضاء دانشجو

تاریخ و امضاء سرپرست کارآموزي:                                                                     نظریه سرپرست کارآموزي

تاریخ و امضاء استاد کارآموزي:                                                                      نظریه استاد کارآموزي
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٣

فرم پایان دوره کارآموزي

عالینظریات سرپرست کارآموزي
نمره4

خوب
نمره3

متوسط
نمره2

ضعیف
نمره1

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی

میزان عالقه به همکاري و فراگیر

کسب تجربه کاري و بکارگیري تکنیکها

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

کیفیت گزارشهاي کارآموز به واحد صنعتی

:استاد کارآموزي:                    نام و نام خانوادگی دانشجو

:سرپرست کارآموزي:                                                                     دانشجوییشماره 

:ترم و کد کارآموزي:                                                                  گرایش/رشته

تاریخ و امضاء دانشجو:                                    مقطع تحصیلی

پیشنهادات سرپرست کارآموزي جهت بهبود برنامه 
کارآموزي

تاریخامضاء سرپرست کارآموزي

:توضیح

تاریخامضاء استاد کارآموزي                               

نمره نهایی به عددنمره نهایی به حروف
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