-

فرم كارآموزي

تاريخ:

موسسه آموزش عالي عالمه دهخذا

شماره:

(غيرانتفاعي-غيردولتي)

پيوست:

معبونت محتزم آموسشي موسسه:
داًطجَي رضتِ

ايٌجاًب

بِ ضوارُ داًطجَيــــي

هقطع

ًياس بِ هعزفي ًاهِ جْت درس كارآهَسي بِ هٌظَر ارائِ بِ

خَاّطوٌذ

را،

است دستَرات السم را صادر فزهائيذ/ .

ًطاًي هحل كارآهَسش ٍ تلفي تواس:

بب تشكز
تبريخ و امضبء دانشجو

-

اظهبر نظز آموسش
ٍاحذ كارآهَسي  /كارآهَسي  / 1كارآهَسي  / 2را بِ ارسش

داًطجَ آقـــاي  /خاًن

 120ساعت (يكصذ ٍ بيست)  240 /ساعت (دٍيست ٍ چْل)  360 /ساعت (سيصذ ٍ ضصت) در تزم
هزبَطِ آقاي  /خاًن

ٍاحـــذ ٍ
اخذ ًوَدُ ٍ هذرس

هي باضٌذ/ .
مهز و امضبء مسئول رشته

-

معبونت محتزم آموسش مؤسسه

سالم
ّواٌّگي السم با داًطجَ بعول آهذُ ٍ هزاتب هَرد تائيذ ايٌجاًب است/.

-

امضبء
مذرس درس كبرآموسي

مذيزيت محتزم شزكت  /اداره

با سالم
داًطجَ با هطخصات فَق جْت گذراًذى دٍرُ كارآهَسي بِ حضَرتاى هعزفي هي گزدد هوتٌي است پس اس اًجام كارآهَسي در پاياى دٍرُ گَاّي
پاياى دٍرُ كارآهَسي جْت ًاهبزدُ صادر ٍ يك ًسخــ ِ بزاي ايي هَسسِ ارسال فزهايٌذ ،السم بذكز است ًاهبزدُ هَظف بِ اجزاي هقزرات
اًضباطي ٍ ايوٌي آى ٍاحذ هي باضذ .در ضوي داًطجــَ السم است بزًاهِ حضــ َر خَد را بعذ اس تاييذ سزپزست كارآهَسي حذاكثز ظزف هذت
يـك ّفتِ پس اس تاريخ آييي ًاهِ ارائِ ًوَدُ ٍ بعذ اس اتوام دٍرُ بز اساس فزهْاي هطخص ضـــذُ در دفتزچــِ كارآهَسي گشارش ًْايي خَد را

بِ هذرس هزبَطِ تحَيل دٌّذ.
ضوٌا يادآٍر هي ضَد كليِ داًطجَياى در حال تحصيل ايي هَسسِ تحت پَضص بيوِ حَادث هي باضٌذ/.
مهز و امضبء معبون آموسشي موسسه آموسش عبلي غيزدولتي عالمه دهخذا

ضرح ٍظبيف داًطجَيبى كبرٍرز

هقررات اًضجبعي
ّر كبرٍرز در هحيظ كبر هؼرفي ضذُ هلسم ثِ رػبيت هَارد زير هي ثبضذ:
 -1رػبيت دقيق كليِ قَاًيي ٍ هقررات ٍ ضَاثظ كبر ٍ هسبئل ايوٌي ٍ ثْذاضتي ٍاحذ كبر.
 -2حفظ اسٌبد ٍ اهَر هحرهبًِ در زهيٌِ تَليذ يب تكٌَلَشي ٍ سبير اهَر ٍاحذ كبر ٍ ػذم اًتقبل آى ثِ ضخص
يب ٍاحذ كبر ديگر.
 -3حل هسبئل ٍ هطكالت اداري ضخصي از عريق سرپرست هستقين.
 -4حضَر هرتت در هحل كبر ثب تَجِ ثِ ثرًبهِ زهبًجٌذي.
 -5رػبيت كليِ هقررات ٍ دستَرالؼول ّبي ٍاحذ كبر

گسارش كبرٍرزي  /كبرآهَزي
كبرٍرز  /كبرآهَز هَظف ثِ ارائِ هَارد ريل هي ثبضذ:
 -1گسارش ّفتگي
ايي ًَع گسارش ثبيستي هغبثق فرم تَسظ كبرٍرز يب كبرآهَز تكويل ٍ در اًتْبي ّر ّفتِ ثِ هذرس ارائِ
گردد.
 -2گسارش هطرٍح هبّبًِ
در پبيبى ّر هبُ كبرٍرز يب كبرآهَز هَظف است ثب تكويل فرم گسارش جبهغ از فؼبليت يك هبِّ تْيِ ٍ
ٌّگبم ثبزديذ هذرس ثِ ٍي تحَيل ًوبيذ.
 -3گسارش كبهل كبرٍرزي يب كبرآهَزي
در پبيبى هذت كبرٍرزي يب كبرآهَزي ،كبرٍرز يب كبرآهَز ثبيستي آهَختِ ّبي خَد را در قبلت يك گسارش
ػلوي -فٌي تْيِ ٍ ثِ هذرس تحَيل ًوبيذ.

ًحَُ ارائِ گسارش كبرآهَزي

 -1كليِ گسارضبت كبرآهَزي ثبيستي تبيپ ٍ صفبحي گردد.
 -2رٍي جلذ (آرم داًطگبُ  ،هَضَع كبرآهَزي ً ،بم هذرس كبرآهَزي  ،تْيِ كٌٌذُ  ،ترم ٍ سبل تحصيل
كبرآهَز)
 -3صفحِ اٍل :ثسن ا ...الرحوبى الرحين
 -4صفحِ دٍم :هغبثق رٍي جلذ
 -5صفحِ سَم :فْرست
 -6صفحِ چْبرم :هقذهِ ٍ تطكر
 -7آضٌبيي كلي ثب هكبى كبرآهَزي
 -8ارزيبثي ثخص ّبي هرتجظ ثب رضتِ ػلوي كبرآهَز
 -9آزهَى آهَختِ ّب ٍ ًتبيج پيطٌْبدات
 -10فرم پبيبى دٍرُ كبرآهَزي (گَاّي پبيبى دٍرُ)

هبُ اٍل ................... :هبُ دٍم ................... :هبُ سَم...................... :

گسارش از تبريخ  ......................لغبيت ً ........................بم سرپرست كبرٍرز .........................
سوت ً .......................بم ٍاحذ صٌؼتي هرثَعِ ..................................

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي كبرٍرز  ............................هركس آهَزضي ................................
رديف

ػٌبٍيي

1

رػبيت ًظن ٍ ترثيت ٍ اًضجبط در هحل كبرٍرزي

2

هيساى ػالقِ ّوكبري ثب ديگراى

3

ػالقِ ثِ فراگيري

4

استؼذاد فراگيري

5

پي گيري ٍظبيف ٍ هيساى پطتكبر

6

هذيريت ٍ رفتبر ثب افراد تحت سرپرستي

7

ارزش پيطٌْبدات كبرٍرز در جْت ثْجَد كبر

8

كيفيت گسارضْبي كبرٍرز ثِ ٍاحذ صٌؼتي

تؼذاد رٍزّبي غيجت  :هَجِ  /غيرهَجِ:

پيطٌْبد سرپرست كبرٍرز جْت ثْجَد ثرًبهِ كبرٍرزي:

حل اهضبء سرپرست كبرٍرز:

ضؼيف

هتَسظ

خَة

ػبلي

تَضيحبت

فرم گسارش كبر ّفتگي

ًبم ٍ ًبم خبًَادكي:

ضوبرُ داًطجَيي:

رضتِ تحصيلي:

هركس آهَزضي:

تبريخ ضرٍع كبرٍرزي:

هحل كبرٍرزي:

ّفتِ

از تبريخ

تب تبريخ

ضٌجِ
 1ضٌجِ
 2ضٌجِ
 3ضٌجِ
 4ضٌجِ
 5ضٌجِ
جوؼِ

هحل اهضبي كبرٍرز:

هحل اهضبي سرپرست:

ًبم هذرس كبرٍرزي:

فرم گسارش كبر هبّبًِ

ًبم ٍ ًبم خبًَادكي:

ضوبرُ داًطجَيي:

رضتِ تحصيلي:

هركس آهَزضي:

تبريخ ضرٍع كبرٍرزي:

هحل كبرٍرزي:

هبُ اٍل  ..........................هبُ دٍم  ...........................هبُ سَم  ..........................تب تبريخ ...........................

هحل اهضب كبرٍرز :

ًظريِ هذرس كبرٍرزي :

هحل اهضب سرپرست :

گسارش كبرٍرزي از هحل
هبُ اٍل  ...........................هبُ دٍم  ...........................هبُ سَم ...........................

ًبم هذرس ثبزديذ كٌٌذُ:

ضوبرُ گسارش:

تبريخ ضرٍع كبرٍرزي:

تبريخ گسارش:

تبريخ خبتوِ كبرٍرزي:

تبريخ ثبزديذ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي كبرٍرز:

ضوبرُ داًطجَيي:

رضتِ تحصيلي:

هركس آهَزضي:

ًبم هطخصبت ٍاحذ صٌؼتي هرثَعِ:

رديف

ػٌبٍيي

1

هيساى فراگيري ػولي در هذت هرثَعِ

4

2

هيساى ثكبرگيري درٍس ٍ تئَريْبي فراگرفتِ در ػول

3

3

هيساى آهبدگي در پبسخگَيي ثِ سَاالت هغرٍحِ

3

اهضب هذرس كبرآهَزي :

ارزيبثي ًورُ :

ضؼيف

هتَسظ

خَة

ػبلي

ضريت

ارزيبثي ًْبيي كبرٍرزي

تبريخ ضرٍع كبرٍرزي:

تبريخ گسارش:

تبريخ خبتوِ كبرٍرزي:

تبريخ ثبزديذ:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي كبرٍرز:

ضوبرُ داًطجَيي:

رضتِ تحصيلي:

هركس آهَزضي:

ًبم هطخصبت ٍاحذ صٌؼتي هرثَعِ:

رديف

ػَاهل ارزيبثي

1

جوغ ًظرات هذرس درس كبرٍرزي

2

جوغ ًظرات سرپرست كبرٍرزي

3

ارزيبثي گسارضبت كبرٍرزي داًطجَ

ضؼيف

هتَسظ

خَة

ػبلي

تَضيحبت

ًبم ٍ اهضبء هذرس كبرآهَزي :

ارزيبثي ًورُ :

ًبم ٍ اهضبء سرپرست گرٍُ آهَزضي:

مذرس محتزم گزوه آموسشي ...........................
بب سالم

ايٌجاًب

داًطجَي رضتِ

بِ ضوــارُ داًطجَيــــي

هقطع

ًياس بِ هعزفــــــي ًاهـــِ جْت درس كارآهَسي
را دارم.

بِ هٌظــــَر ارائِ بِ
خَاّطوٌذست دستَرات السم را صادر فزهائيذ / .
ًطاًي هحل كارآهَسي:
بب تشكز

تلفي تواس:

تبريخ و امضبء
دانشجو

اداره آموسش
بب سالم
هزاتب هَرد تاييذ ايٌجاًب است ،لطفاً ًسبت بِ صذٍر هعزفي ًاهِ اقذام فزهائيذ/ .

امضبء
مذرس درس كبرآموسي

فزم اعالم نمزه كبرآموسي
موسسه آموسش عبلي عالمه دهخذا
(غيزدولتي – غيز انتفبعي)

 -1مشخصبت دانشجو و موضوع كبرآموسي:
نبم:

نبم خبنوادگي:

شمبره دانشجويي:

رشته تحصيلي:

نيمسبل  /اخذ كبرآموسي:

مذرس كبرآموسي:

محل انجبم كبرآموسي:

موضوع كبرآموسي:

تبريخ شزوع كبرآموسي:

تبريخ پبيبن كبرآموسي:
تبريخ و امضبء دانشجو

 -2اعالم نمزه كبرآموسي توسط مذرس:
نبم و نبم خبنوادگي مذرس:

نمزه به عذد:

نمزه به حزوف:

تبريخ و امضبء

 -3تبئيذ نمزه نهبيي توسط مذيز گزوه:
نمزه نهبيي كبرآموسي مورد تبييذ اينجبنب است.
نبم و نبم خبنوادگي مذيز گزوه:
تبريخ و امضبء

رونوشت:

 -1آموسش موسسه جهت ثبت نمزه و درج در پزونذه دانشجو

