
 شماره:
 تاريخ  :

 پيوست:

 بسمه تعالی

                                                                           

            دفتر ارتباط با صنعت     

 

  
 دانشگاه كردستان

 فرم )الف(: گزارش هفتگی كارآموزي

 (موزی برسانیدآی کنید و آن را در طول دوره تکمیل و به امضای سرپرست کارپم کموزی از این فرآبه تعداد هفته های کار)

 از تاريخ:                                                  تا تاريخ:                                                هفته: 

     دانشكده:                                         رشته تحصيلی :                نام  و نام خانوادگی :

 :سرپرست كارآموزينام                           نام واحد صنعتی كارآموزي:         تاريخ شروع كارآموزي: 

 عناوين كارهاي انجام شده در طول روز  ايام هفته 

  شنبه 

  يكشنبه 

  دوشنبه 

  سه شنبه 

  چهارشنبه 

  پنجشنبه 

   امضاء  سرپرست كارآموزي:نام و   فوق مورد تأييد می باشد .مراتب 

 محل امضاء كارآموز: 



 شماره:
 تاريخ  :

 پيوست:

 بسمه تعالی

                                                                           

            دفتر ارتباط با صنعت     

 

  
 كردستاندانشگاه 

 (: ارزيابی كارآموزي بفرم )

 و امضاء میگردد( مهر)این فرم در پایان دوره کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی تکمیل،  

                                                         رشته تحصيلی:                                                   نام و نام خانوادگی دانشجوي كارآموز:

    نام واحد صنعتی:                                                                               مقطع تحصيلی:

 نام و سمت سرپرست كارآموزي در واحد اعزامی:

               لغايت :                                                      از : كاراموزيتاريخ 

 ضريب مردود ضعيف متوسط خوب عالی هارنظر سرپرست كارآموزظا رديف

 2      جضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب و انضباط   1

 1      میزان عالقه همکاری با دیگران   2

 2      عالقه به فراگیری   3

 1      استعداد فراگیری   4

 2      ایف و میزان پشتکار ظپیگیری و  5

 2      یشنهاد کارآموز جهت بهبود کار ارزش پ  6

 2      کیفیت گزارشهای کارآموز به واحد   7

 تعداد روزهاي غيبت:           موجه

 غير موجه                                     

 پيشنهادت سرپرست كارآموزي جهت بهبود برنامه كارآموزي:

 كارآموزارزيابی 

 به عدد) ازبيست(نمره  نمره به حروف)از بيست(

  

 

 

 مهر و امضاء سرپرست كارآموزي ) در واحد اعزامی(



 شماره:
 تاريخ  :

 پيوست:

 بسمه تعالی

                                                                           

            دفتر ارتباط با صنعت     

 

  
 دانشگاه كردستان

 (: نظرات و پيشنهادات)پايان دوره(جرم )ف
 نظرات و پیشنهادات خود را در این فرم ذکر می کند( ،)دانشجوی کارآموز در پایان دوره کارآموزی

 شماره دانشجويی:    نام  و نام خانوادگی :

 مقطع تحصيلی:     رشته تحصيلی : 

 موسسه آموزش عالی:      دانشكده: 

 تعداد واحدهاي كارآموزي:    تعداد واحدهاي گذرانده: 

 سابقه و نوع كارهاي اجرائی قبلی: 

 تاريخ خاتمه كارآموزي:     تاريخ شروع كارآموزي: 

 جهت بهبود فرآيندهاي كاري در واحد اعزامی( -جهت بهبود فرآيند كارآموزي و ب-شرح نظرات و پيشنهادات )الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محل امضاء كارآموز


