(( تغوِ تؼالی ))

هؤعغِ آهَسػ ػالی غياث الدیي جوؾيد کاؽاًی
شيوه تنظيم گسارش نهائی درس کارورزی و کارآموزی
ایي گشارػ در پایاى کـــــارٍرسی تَعظ داًؾجَ تٌظين ٍ تِ اعتاد درط ارائِ هيگزدد  .گشارػ هذکَر تایغتی عثق
اصَل ارائِ هغالة ػلوی ٍ فٌی تصَرت تایپ ؽدُ ٍ در حداقل  20صفحِ تْيِ گزدد  .تدیْی اعت پظ اسارسیاتی
گشارػ تَعظ اعتاد در کليِ گشارؽْای هذکَر در هؤعغِ تایگاًی هيگزدد .
گشارػ تایغتی حداقل حاٍی هغالة سیز تاؽد .
تَضيح

ردیف

صفحِ

ػٌَاى

1

اٍل

ـــ

2

دٍم

فْزعت هغالة

3

عَم

هقدهِ

4

ـ

هؼزفی هحيظ کار

هکاى ـ اهکاًات ـ پزعٌل ـ ًَع فؼاليت

5

ـ

تجْيشات هَجَد

ػولکزد ٍ هَرد اعتفادُ تجْيشات یا هاؽيي آالت هَجَد در هحل کارٍرسی حتی االهکاى

6

ـ

ؽزح فؼاليت

7

ـ

سهيٌِ ّای آهَسؽی

آهَسؽْای اداری ٍ تجْيشاتی فزاگزفتِ ؽدُ تَعظ کارٍرس

8

ـ

سهيٌِ ّای پضٍّؾی

هغالؼات ٍ تحقيق ّای جٌثی ٍ تاسدیدّای اًجام ؽدُ تَعظ کارٍرس حتی االهکاى هصَر

9

ـ

تْيٌِ عاسی

پيؾٌْادات کارٍرس جْت تْزُ ٍری تيؾتز اس اهکاًات هَجَد در هحل کارٍسی ٍ احياًا"

10

ـ

ذالصِ

ذالصِ کارٍرسی ـ هيشاى اعتفادُ داًؾجَ اس دٍرُ کارٍرسی

11

ـ

ضوائن

ليغت پزٍصُ ـ تصاٍیز ـ گشارػ کار رٍساًِ

ًام هؤعغِ ـ هَضَع گشارػ ـوزکشکارٍرسی ـ ًام اعتاد درط ـ ًام داًؾجَ ـ تارید
ؽاهل دٍ عتَى  :ػٌَاى ٍ صفحِ
هؼزفی هزکش کارٍرسی اس لحاػ عاسهاًی ٍ ًَع کار

هصَر
ٍظایف هحَل ؽدُ یك کارٍرس ـ ؽزح پزٍصُ ّای عاذتواًی ٍ هحاعثاتی اًجام ؽدُ ٍ
کارتزد آى در هحل کارٍرسی حتی االهکاى هصَر

تَصيِ اعتفادُ اس تجْيشات یا رٍؽْای جدید

شماره :
تاریخ :
پيوست :

(( گسارش سرپرست کارورز ))
تارید گشارػ :
ًام عزپزعت کارٍرس :

عوت :

ًام ٍ ًام ذاًَادگی کارٍرس:

ًام ٍاحد کارٍرس:

ردیف اظْار ًظز عزپزعت کارٍرس
1

رػایت ًظن ٍ تزتية ٍ اًضثاط در هحيظ کار

2

هيشاى ّوکاری تا دیگزاى

3

ػالقِ تِ فزاگيزی

4

اعتؼداد فزاگيزی

5

پيگيزی ٍظایف ٍ هيشاى پؾتکار

6

تاثيز پيؾٌْادات کارٍرس در جْت تْثَد کار

7

کيفيت گشارؽْای کارٍرس تِ ٍاحد کارٍرسی

ضؼيف هتَعظ ذَب

ػالی

ضزیة

پيؾٌْادات گشارؽْای عزپزعت کارٍرس جْت تْثَد تزًاهِ کارٍرسی :

هحل هْز ٍ
اهضاء

عزپزعت کارٍرس

(( تغوِ تؼالی ))

شماره :
تاریخ :
پيوست :

(( فرم گسارش روزانه کارورزی ))
ًام داًؾجَ :

هحل کارٍرسی :

ؽوارُ داًؾجَیی :

ًام عزپزعت :

رٍس

تارید

عاػت

عاػت

ٍرٍد

ذزٍج

ذالصِ ػولکزد

اهضاء کارٍرس

ؽٌثِ
یکؾٌثِ
دٍؽٌثِ
عِ ؽٌثِ
جْارؽٌثِ
پٌج ؽٌثِ

تؼداد رٍسّای هزذصی :
تؼداد رٍسّای غيثت :
فزم ذام ایي صفحِ را تِ تؼداد ّفتِ ّای کارٍرسی کپی ًوایيد ٍ عپظ پز کٌيد.

اهضاء عزپزعت
کارٍرس

(( تغوِ تؼالی ))

شماره :
تاریخ :
پيوست :

(( گسارش مشروح ماهانـــه ))
ــــــــــــــــــــــــ
ًام ٍ ًام ذاًَادگی :
رؽتِ تحصيلی :
هحل کارٍرسی :
ؽزح گشارػ :

هحل اهضاء کارٍرس :

هحل اهضاء عزپزعت کارٍرس:

ؽوارُ داًؾجَیی :

(( تغوِ تؼالی ))

شماره :
تاریخ :
پيوست :

(( این فرم بعداز اتمام کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی کامل گردد ))

ًام داًؾجَ :
ؽوارُ داًؾجَ :
رؽتِ ٍ هقغغ :
گزایؼ :
ًام هزکش کارآهَسی هَرد ًظز :
ًَع هزکش  :دٍلتی

ًيوِ دٍلتی

ذصَصی

عایز

عایز :
ًام ٍ ًَع فؼاليت هزکش :
ـ
ـ
تدیي ٍعيلِ گَاّی هيؾَد عزکار ذاًن/آقای  ............................................کارآهَسی ذَد را تِ هدت  ..............عاػت ٍ اس
هَرخ  .......................آغاس ٍ در هَرخ  ........................تا هَفقيت تِ پایاى رعاًدُ اعت.

آدرط دقيق ٍ تلفي هحل کارٍرسی :

تارید ٍ هحل هْز ٍ اهضاء عزپزعت کارٍرسی

