
    

  

  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  
  

  

  تاریخ :  

  شماره :  

   پیوست:  

   

  

  

  فرم شماره یک

  گزارش خالصه هفتگی:

م خانوادگی  ........................................ شماره دانشجویی ............................. رشته تحصیلی انام و ن

  تاریخ شروع کارآموزي ...........................................دانشکده ..................................دانشگاه زنجان ..................................

  تا تاریخ :  از تاریخ:   هفته:

  روز خاللعناوین کارهاي انجام شده در  ایام هفته 

    شنبه 

    یکشنبه 

    دوشنبه 

    سه شنبه 

    چهار شنبه 

    پنج شنبه 

  

  محل امضاکارآموز:                                             محل امضاي مسئول کارآموز

  



    

  

  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  
  

  

  تاریخ :  

  شماره :  

   پیوست:  

   

  فرم شماره دو

  گزارش مشروح ماهانه:

گزارش.......................... شماره دانشجویی ................................. نام و نام خانوادگی ................................................. شماره 

  ............................دانشکده ............................ دانشگاه زنجان  گزارش ماهانه از تاریخ ................................ تا تاریخ .........

  شرح گزارش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ء سرپرست کار آموزيکارآموز                                                                                                              محل امضامحل امضاء 

  نظریه استاد کارآموزي

  

  

  



    

  

  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  
  

  

  تاریخ :  

  شماره :  

   پیوست:  

   

  فرم شماره سه

  گزارش ماهیانه سرپرست کارآموزي

  

.... لغایت ....................تاریخ گزارش از ......... ..................................گزارش شماره 

نام سرپرست کارآموز ......................................... سمت ................ نام واحد  ................................

صنعتی مربوطه .................... نام و نام خانوادگی دانشجوي کارآموز ........................................ دانشکده 

  .................... دانشگاه زنجان 

  ضریب  عالی  خوب  متوسط  ضعیف  نظر سرپرست کارآموز  اظهار  ردیف

            رعایت نظم و ترتیب انضباط در کارگاه   1

            میزان عالقه همکاري با دیگران  2

            عالقه به فراگیري  3

            استعداد فراگیري  4

            پیگیري وظایف و میزان پشتکار  5

            مدیریت و رفتار با افراد تحت سرپرستی   6

            ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار   7

            کیفیت گزارشهاي کارآموز به واحد صنعتی  8

  ر کادر زیر چیزي نوشته نشودد

  تعداد روزهاي غیبت
      موجه

  غیر موجه
  

  بهبود برنامه کارآموزيپیشنهادات سرپرست کارآموز جهت 



    

  

  
  

  الرحیم الرحمن اهللا بسم

  
  

  

  تاریخ :  

  شماره :  

   پیوست:  

   

  

  فرم شماره چهار

  ارزیابی نهایی کارآموزي

...... رشته و نام خانوادگی کارآموز ............................................ شماره دانشجویی ..........................................نام 

........... دانشگاه زنجان تحصیلی ................................................................................................................

........ شماره تاریخ شروع کارآموزي .............................................................. تاریخ خاتمه کارآموزي .....................

  کارآموزي ......................................................

  ضریب  عالی  خوب  توسطم  ضعیف  عوامل ارزیابی   ردیف

  4          جمع نظرات استاد درس کارآموزي  1

  5          جمع نظرات سرپرست کارآموزي   2

  6          ارزیابی گزارشات کارآموزي دانشجو  3

  5          امتحان شفاهی و دفاع دانشجو در جلسه حضوري  4

  

  نام و امضا استاد کارآموزي:

  

  ارزیابی نهایی

  نمره به حروف:  آموزشی: گروه نام و امضاي سرپرست

  نمره به عدد:

  

  

  

    


