کاربرگ شماره 1

گزارش هفتگی دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
شماره گزارش :
شماره دانشجویی :

نام و نام خانوادگی :
رشته تحصیلی :

دانشکده :

تاریخ شروع کارآموزی :

نام واحد صنعتی محل کارآموزی:

هفته
ایام هفته

از تاریخ

تا تاریخ

عناوین کارهای انجام شده در خالل روز

شنبه
یکشنبه
دو شنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جمعه

محل امضاء کارآموز

مراتب فوق مور تائید می باشد  /نمی باشد .
سرپرست کارآموز

کاربرگ شماره 2

گزارش مشروح ماهانه دوره کارآموزی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس
شماره گزارش :
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی :
گزارش ماهانه از تاریخ :

دانشکده :
تا تاریخ :

شرح گزارش :

محل امضاء کارآموز :

نظریه استاد درس کارآموزی :

محل امضاء سرپرست کارآموز:

کاربرگ شماره3

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموزی
شماره گزارش :
تاریخ تنظیم گزارش :
لغایت :

گزارش از تاریخ:
نام و نام خانوادگی دانشجو کارآموز :
نام واحد صنعتی :

نام دانشگاه  /موسسه آموزش عالی :

مقطع تحصیلی :
ردیف

1

سمت :

رشته تحصیلی :

اظهار نظر سرپرست کارآموز

نام سرپرست کارآموز:
عالی

خوب

متوسط

ضعیف

مردود

ضریب

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب و انظباط

2

در کارگاه

2

میزان عالقه و همکاری با دیگران

1

3

عالقه به فراگیری

2

4

استعداد فراگیری

1

5

پیگیری وظایف و میزان پشتکار

2

6

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

2

7

کیفیت گزارشهای کارآموز به واحد صنعتی

2

تعداد روزهای غیبت

موجه /غیر موجه
ارزیابی گزارش

امضاء سرپرست کارآموز

نمره به حروف

پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کارآموزی :

نمره به
عدد

کاربرگ شماره4
نظرات و پیشنهادات (پایان دوره)
نام و نام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:
رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی:

دانشکده:

نام دانشگاه/مؤسسه آموزش عالی:

تعداد واحدهای گذرانده:

تعداد واحدهای کارآموزی:

سابقه و نوع کارهای اجرایی قبلی:

تاریخ شروع کارآموزی:

تاریخ پایان کارآموزی:

شرح نظرات و پیشنهادات:

محل امضا کارآموز

بسمه تعالی

کاربرگ شماره5
کاربرگ مشاوره قبل از شروع کارآموزی
نام و نام خانوادگی کارآموز:
شماره دانشجویی:
نام استاد کارآموزی:
رشته تحصیلی:
تعداد واحدهای گذرانده:
تاریخ مراجعه دانشجو به استاد کارآموزی:
نام واحد صنعتی:
آدرس و تلفن واحد صنعتی:

نیازهای استاد راهنما در تهیه گزارش کارآموزی:

امضا استاد کارآموزی:

امضا کارآموز:

