
 

 بسمه تعالی                                                             
 وفناوري معاونت پژوهش  

 دانشگاه  جامعهو   ارتباط با صنعت مدیریت
                            

 فرم گزارش هفتگی کارآموزي
 :نام دانشکده                   :      ییشماره دانشجو         :                     نام و نام خانوادگی دانشجو
 : رشته تحصیلی       :                      نام واحد کارآموزي دانشجو

 عنوان کارهاي انجام شده در خالل روز تاریخ ایام هفته

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 جام شده در خالل روزعنوان کارهاي ان تاریخ ایام هفته 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 عنوان کارهاي انجام شده در خالل روز تاریخ ایام هفته 

   شنبه

   یکشنبه

   دوشنبه

   سه شنبه

   چهارشنبه

   پنج شنبه

 
 مراتب مندرج فوق مورد تائید                        :     کارآموزي سرپرستنام و نام خانوادگی 

 باشد نمی                باشد می                                                                                                                 
  : است یالزام يکارآموز واحد مهرو  کارآموزي سرپرست امضاء    



 

 بسمه تعالی 
 وفناوري عاونت پژوهشم

 دانشگاه  جامعهو   ارتباط با صنعت مدیریت                                              
          

 فرم گزارش ماهیانه کارآموزي
 :نام دانشکده                 :         شماره دانشجویی    :                      نام و نام خانوادگی دانشجو

 :رشته تحصیلی:                           د کارآموزي دانشجونام واح
=============================================================================================                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ======================================================================================== 

 دیتائ مورد فوق مندرج مراتب:                             يکارآموز سرپرست یخانوادگ نام و نام
 باشد ینم               باشد یم                                                                                                                      

                                                                                      : است یالزام يکارآموز واحد مهر و يکارآموز سرپرست امضاء
 



 

 بسمه تعالی  
 وفناوري معاونت پژوهشی     

 دانشگاه جامعه و  ط با صنعتارتبا مدیریت
     

 )شودتکمیل  کارآموز بدون حضوربا مشورت همکارانی که با کارآموز ارتباط و همکاري داشته اند و لطفا ( فرم ارزشیابی کارآموزي

 :محل کارآموزي                 :     شماره دانشجویی         :                         نام و نام خانوادگی کارآموز 
             :      رشته تحصیلی                                           :          نام دانشکده 

 :تابستان/ نیمسال تحصیلی                                :نام و سمت سرپرست کارآموز 
 

 اظهار نظر سرپرست کارآموزي ردیف
 

) 20تا  0(  نمره  

  نظم و انضباط یاب و رعایتغ حضور و 1

 دیگران سرپرست وهمکاري با ارتباط و میزان  2
 

 

  عالقه به فراگیري 3

  فراگیريو میزان استعداد  4

  و میزان پشتکار محوله پیگیري وظایف 5

 ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار 6
 

 

 سرپرست مربوطهکیفیت گزارشهاي کارآموز به  7
 

 

  نمرات میانگین 8

  
     :نمره به حروفمیانگین                                                                                 
             

 :الزامی است  واحد کارآموزيمهر                          :شماره تلفن محل کارآموزي                    
 

 :يکارآموز سرپرست امضاء                                                    : تاریخ                    
 

        
آنها را با گواهی پایان ،  هفتگی ، ماهیانه و ارزشیابیلطفاٌ پس از تاٌیید گزارش کارآموزي و فرمهاي سرپرست محترم 

سته داخل )با ذکر تعداد روز و ساعت گذرانده شده( انجام دوره کارآموزي  . نمایید به دانشجو تحویل  گذاشته و پاکت درب



 

 یتعال بسمه

 يوفناور یپژوهش معاونت

 دانشگاه جامعه و  صنعت با ارتباط تیریمد

 نقاط کردن بازگو و یابیارزش جدول يبندها به توجه با کارآموز مورد در يکارآموز سرپرست گزارش و  یینها یابیارز
 : کارآموز قوت و ضعف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :    يکارآموز بهبود جهت يکارآموز سرپرست شنهاداتیپ

 

 

 

 

 : است یالزام يکارآموز واحد مهر و يکارآموز سرپرست امضاء



 

 

 )شود تکمیلکارآموزي  دوره پایان در(کارآموز فرم نظرات و پیشنهادات         

 :شماره دانشجویی    :نام و نام خانوادگی کارآموز

       :رشته تحصیلی

 :نظرات و پیشنهاداتشرح 

 :در مورد دورة کارآموزي و مراحل مختلف آن -1
 

 

 

 

 

 :در مورد امور پژوهشی، فنی و تولیدي محل کارآموزي -2
 

 

 

 

 

دانشجو باید پس از پایان دوره کارآموزي مطابق دستورالعمل تهیه و تایپ گزارش کارآموزي اقدام : توجه
به استاد ) حاوي فرمها و  گواهینامه پایان دوره(دربسته  کرده و به همراه پاکت کارآموزي به تهیه گزارش

  .درس کارآموزي خود در دانشگاه تحویل دهد

-دفترارتباط با صنعت-معاونت پژوهش و فناوري-)عج(پورتال اصلی دانشگاه ولی عصر: آدرس
 دستورالعمل تهیه و تایپ گزارش کارآموزي

 

  امضاء کارآموز


