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و نام خانوادگي سرپرست كارآموز در محل امضاء :تلفن:نام

:تاريخ: محل كار آموزي

و نام خانوادگي رئيس محل كارآموزي و مهر: نام : تلفن: محل امضاء

 تاريخ
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:كارآموز اظهار نظر استاد راهنماي

:محل امضاء

:وهشي موسسه اظهار نظر معاون پژ

:محل امضاء

 نمره نهايي نمره گزارش كار نمره سرپرست نره امتحان
 كارآموزي كارآموزي

:امضاء استاد راهنما

..................      .................................................      ......................... 
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و نام خانوادگي :شماره دانشجويي:نام

:موضوع كار آموزي:نام دانشگاه

و مقطع تحصيلي :محل كار آموزي:رشته

.... تعداد واحد درسي(ساعت ...... ماه ...... مدت كار آموزي مجرد متأهل: عيت تاهل وض
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 عنوان مورد ارزيابيرديف
ريبض

 نهايي

خيلي
 خوب

)امتياز�(

خوب
)امتياز�(

 متوسط
)امتياز�(

 ضعيف
)امتياز�(

امتياز
 كل

�ميزان فراگيري�

و كيفيت انجام كار� �ميزان عالقه

�
و حضور بهرعايت نظم در محيط كار

� موقع

�
و مهارت در انجام كارهاي محوله

� همكاري در محيط كار

و حفظ شئونات اسالمي� �رفتار،برخورد

�كيفيت گزارش كار آموزي�

��جمع�

 ����� ������ ..........................................به حروف ................. نمره محل كار آموزي به عدد

و شرح كار(نظرات سرپرست محل كار آموزي در خصوص كيفيت كار آموزي و ضعف كار آموز وبا ذكر نقاط قوت

.)كه كارآموز در فوق با آن آشنا شده است اموري

:بخش مربوطه:تاريخ خاتمه:تاريخ شروع
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و نام خانوادگي :استاد كار آموزي:دانشجونام

:يسرپرست كارآموز:شماره دانشجو

و كار آموزي:گرايش/ رشته :ترم

:موضوع كار آموزي:محل تحصيل

 نظريات سرپرست كار آموزي
عالي

 نمره�
خوب

 نمره�
متوسط

 نمره�
ضعيف

 نمره�
و ترتيب در واحد و رعايت نظم و غياب صنعتيحضور
و فراگيري ميزان عالقه به همكاري

و بكارگيري تكنيكها كسب نجربه كاري
پيشنهادات كاري آموز جهت بهبود كار

كيفيت گزارشهاي كار آموز به واحد صنعتي

:توضيح سرپرست كار آموزي جهت بهبود برنامهپيشنهادات

:كار آموز
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