
 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          

        :شماره                                                    

  :تـاريخ                                                                                                                    

  كارآموزي  1 شمارهفرم 

  :به 

  

  ،با سالم

بحضور دانشكده اين                           دانشجوي كارشناسي رشته                                             خانم/ آقاوسيله احتراماً، بدين    

ني است متم. باشد مي واحددر آن  1395تابستان در ساعت  240نامبرده متقاضي گذراندن واحد كارآموزي خود به مدت . دنگرد معرفي مي

  31/2/1395  تا تاريخهاي مربوطه حداكثر   و ارسال فرم جهت اقدامات بعديرا از نتيجه امر  كدهاين دانش، عنايت فرموده پس از بررسي

 .مطلع فرمايند

  

  با تشكر    

  حبيب بدري  دكتر     

  مهندسي برق ارتباط با صنعت دانشكده سرپرست 

  

 

  تكميل گردد صنعتيت توسط مركز لطفا اين قسم

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  :تاريخ                                                                                                     دانشگاه صنعتي سهند:  به

   : از 

  ،با سالم

مراتب جهت . مي دارداعالم ..................................    سالتابستان در ................................................................  خانم/ كارآموزي آقاي خود را با موافقت اين مركز  بدينوسيله

  .  هرگونه اقدام بعدي بحضور ايفاد مي گردد

  

   :محل كارآموزي

  مهر و امضاء مسئول مربوطه            : تاريخ شروع كارآموزي 

  



 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          

  كارآموزي 2فرم شماره 

  :شماره 

  :تاريخ                                                   

     :به 

   مسئول ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي برق: از 

  معرفي دانشجوي كارآموز: موضوع 

  با سالم،

قيد شده جهت ، عطف به موافقت قبلي آن مركز محترم، ضمن تشكر و قدرداني، بدينوسيله دانشجوي نامبرده در ذيل با مشخصات احتراماً        

خواهشمند است دستور فرماييد . گردد حضور معرفي مي  سال جاري بهزمستان  ساعت در طي 240واحد عملي كارآموزي به مدت زمان  2گذراندن 

قابل . دضمن اقدامات الزم به منظور شروع به كار كارآموزي نامبرده، نسبت به تعيين سرپرست كارآموزي وي درآن واحد اقدامات مقتضي معمول فرماين

  .طول مدت كارآموزي دانشجو موظف به رعايت مقررات انضباطي آن واحد محترم مي باشد ذكر است در

  :مشخصات دانشجوي كارآموز: الف

    :نام و نام خانوادگي - 

    :شماره دانشجويي  - 

    :رشته تحصيلي  - 

    :استاد كارآموزي در دانشگاه  - 

  : تاريخ شروع كارآموزي  - 

  : مدارك اتمام كارآموزي: ب

  )ساعت كارآموزي نامبرده 240تاييد (برگه پايان دوره كارآموزي  - 

  توسط سرپرست كارآموزي و يا واحد آموزش مراكز كارآموزي 5و  4هاي  تاييد فرمهاي گزارش هفتگي و تكميل و مهر نمودن فرم شماره - 

  )شگاه صنعتي سهندطبق راهنماي تدوين گزارش كارآموزي قابل دسترسي در سايت دان(اصل گزارش كارآموزي  - 

  .به اميد استفاده بهينه از دوره كارآموزي و كاربرد آن در جهت رشد و شكوفايي صنعت كشور

      

  دكتر بدري – با احترام

 مسئول ارتباط با صنعت دانشكده مهندسي برق 



 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          

  كارآموزي 2فرم شماره 

    شماره                                                                                                                                      

      : تاريخ                                                                 

     :به 

  مهندسي برق  مسئول ارتباط با صنعت دانشكده: از 

  معرفي دانشجوي كارآموز: موضوع 

  ،با سالم

قيد شده جهت  بدينوسيله دانشجوي نامبرده در ذيل با مشخصات ،ضمن تشكر و قدرداني ،عطف به موافقت قبلي آن مركز محترم ،احتراماً        

دستور فرماييد  خواهشمند است .گردد حضور معرفي مي  هب سال جاريتابستان  ساعت در طي 240واحد عملي كارآموزي به مدت زمان  2گذراندن 

قابل . نسبت به تعيين سرپرست كارآموزي وي درآن واحد اقدامات مقتضي معمول فرمايند ،ضمن اقدامات الزم به منظور شروع به كار كارآموزي نامبرده

  .مي باشد ممحتر ذكر است در طول مدت كارآموزي دانشجو موظف به رعايت مقررات انضباطي آن واحد

  :مشخصات دانشجوي كارآموز: الف

   :نام و نام خانوادگي - 

    :شماره دانشجويي  - 

    :رشته تحصيلي  - 

     :استاد كارآموزي در دانشگاه  - 

  : تاريخ شروع كارآموزي  - 

  : مدارك اتمام كارآموزي: ب

  )ساعت كارآموزي نامبرده 240تاييد (برگه پايان دوره كارآموزي  - 

  توسط سرپرست كارآموزي و يا واحد آموزش مراكز كارآموزي 5و  4هاي  فرم شماره  فرمهاي گزارش هفتگي و تكميل و مهر نمودنتاييد  - 

  )دانشگاه صنعتي سهندطبق راهنماي تدوين گزارش كارآموزي قابل دسترسي در سايت (اصل گزارش كارآموزي  - 

  .آن در جهت رشد و شكوفايي صنعت كشوربه اميد استفاده بهينه از دوره كارآموزي و كاربرد 

      

  دكتر بدري – با احترام 

  مهندسي برق  مسئول ارتباط با صنعت دانشكده

  :رونوشت

 كارآموز جهت استحضار و اقدام مقتضي محترم راهنماي استاد -

  31/06/95حداكثر تا تاريخبه دانشكده دانشجو جهت اطالع و معرفي به موقع خود به محل كارآموزي و تحويل كليه مدارك به همراه گزارش كارآموزي  -



 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          
  

  گزارش هفتگي -كارآموزي 3شماره فرم

  :شماره گزارش :                             شماره دانشجويي                 :      نام و نام خانوادگي

                               :                    تاريخ شروع كارآموزي :                                 رشته تحصيلي 

  : نام واحد صنعتي محل كارآموزي  

  تا تاريخ                                  از تاريخ                    هفته

  روزيك طول عناوين كارهاي انجام شده در                                     ايام هفته

    شنبه

    يكشنبه

    دوشنبه

    سه شنبه

    چهارشنبه

    پنج شنبه

    جمعه

 

 نمي باشد/ييد مي باشدتأمراتب فوق مورد                                     محل امضاي كارآموز                              

  سرپرست كارآموزي ءامضا                                                                                                                                                   



 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          

  كارآموزي شماره 4 فرم

  )درماني/مركز صنعتي(سرپرست كارآموز ارزيابي 

  :تاريخ تنظيم

  دانشگاه صنعتي سهند :نام موسسه آموزش عالي           :                                       نام و نام خانوادگي دانشجوي كارآموز    

  :                          رشته تحصيلي                                                                                كارشناسي:  مقطع تحصيلي   

  :نام سرپرست كارآموز                         :                                          درماني/نام واحد صنعتي    

  : لغايت                      :       تاريخ گزارش از    

  خوب   عالي  اظهار نظر سرپرست كارآموز  رديف

  

  ضريب  مردود  ضعيف  متوسط

  2            حضور و غياب و رعايت نظم و ترتيب و انضباط   1

  1            ميزان عالقه همكاري با ديگران  2

  2            عالقه به فراگيري  3

  1            استعداد فراگيري  4

  2            پيگيري وظايف و ميزان پشتكار  5

  2            ارزش پيشنهادات كارآموز جهت بهبود كار  6

  2            درماني/كيفيت گزارشهاي كارآموز به واحد صنعتي  7

  

  

  موجه    تعداد روزهاي غيبت     

  غير موجه                                 

  كلي كارآموزارزيابي 

  نمره به عدد  )از بيست( نمره به حروف

    

  

  

  :سرپرست كارآموزي جهت بهبود برنامه كارآموزيپيشنهادات 

  

  



 

بسمه تعالي         

  سهنددانشگاه صنعتي            

  دانشكده مهندسي برق          

  كارآموزي 5 شماره فرم

  )تكميل مي گردد يمحل كارآموز در( ارزيابي نهايي كارآموز

  مشخصات كارآموز –الف              

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

  .....................................................: مقطع تحصيلي                        ....................................................... :رشته تحصيلي                 

  :  ............................................تاريخ شروع كارآموزي    ..................: .................................................. درماني/نام واحد صنعتي               

  : ..............................................               تاريخ خاتمه كارآموزي                                                                                              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  تكميل گردد) محل كارآموزي اين جدول توسط مسئول كارآموز در (  ارزيابي كارآموزي –ب 

  مسئول كارآموز امضاء  نمره  عوامل ارزيابي  سقف نمره  رديف

  و مهر واحد كارآموزي

    )در محل انجام آن( نظريه سرپرست كارآموزي   20  1

  

  

  

  

  )ارزيابي گزارش كارآموزي و فعاليت دانشجو(نظريه استاد كارآموزي   20  2

  

    

  
  

  اين جدول در محل دانشكده تكميل كردد - ج

  

توسط استاد راهنما  نهايي كارآموزي نمرهثبت 

  كارآموزي در دانشكده

    به عدد

    به حروف

  

  

    مهندسي برق مسئول ارتباط با صنعت دانشكدهامضاء                                                                                        در دانشكده استاد كارآموزيامضاء 

                                                                                                                                   

  دانشكدهامضاء رئيس              


