
 
 

 

 کارورزيمراحل ثبت نام و اجراي 

 .مورد نظر  کارورزيبراي محل  گروه آموزشي مربوطه دريافت معرفي اوليه از  -1

تربييت  مرکز آموزش علميي کياربردي   و تاييد دانشجو و ارسال نامه اي رسمي به  آموزش ارائه موافقت کارخانه به  -2

 .  مربي

 .کارورزيتوسط استاد  کارورزيمحل  و تاييد کارورزيهاي اختصاص يافته  ثبت نام در محل -3

  3تا  1و همچنين دريافت فرمهاي  کارورزيجهت ارائه به محل  کارورزيدريافت فرم خالصه اطالعات  -4

 .سامانهر توسط دانشجود انتخاب واحد کارورزيثبت  -5

ربوطيه  از طرف مسيوول م  کارورزيو مشخص نمودن تاريخ  کارورزيبه محل  کارورزيارائه فرم خالصه اطالعات  -6

 . کارورزيدر محل 

 .کارورزيطي انجام دوره  کارورزي( اطالعات 3الي  1تکميل فرمهاي)  -7

 .کارورزياز طرف محل  کارورزيبا نظر استاد راهنما و تاييد گزارش  کارورزيتهيه و تنظيم گزارش  -8

ز محول  در دو نسخه و همچنين گوواه  اايواد دوره ا  به همراه فرم هاي مربوطه  کارورزيتحويل گزارش  -9

 .گروه آموزش  مرکزبه  کارورزي

 .کارورزيو تحويل يک نسخه هر کدام به اساتيد  گروه آموزشي پايان دوره توسط  کارورزيتاييد گزارش    -11

 .به گروه آموزشي مربوطه   ارسال نمره نهايي از طرف استاد مربوطه -11

بيه   و يک نسيخه از کيارورزي   پايان ترمو ارسال آن همراه با گواهي  گروه آموزشي  از طرف کارورزيتاييد نمره   -12

 اداره آموزش.  

 

 

 

 

 



 
 

 تذکرات: 

)متناسب با ساعت ثبت شده در ساعت کمتر باشد.  241روز و  41نبايد از  کارورزيفاصله زماني بين شروع تا پايان   -1

 برنامه درس (

 طه مي باشند.مربو کارورزيمحترم موظف به اجراي دقيق قوانين انضباطي و اجرايي محلهاي کارورزان  -2

   :باشدمي به شرح ذيل  کارورزيفرمهاي  -3

 کارورزي( : به تعداد هفته هاي 1الف: فرم شماره )

 کارورزيبه تعداد ماه هاي :  (2ب: فرم شماره )

 کارورزي مربيبعد از پايان کارآموزي توسط ( : 3: فرم شماره )پ

 يکارورز مدرس بعد از پايان کارآموزي توسط( : 4: فرم شماره )ج

 کارورزي( : بعد از پايان کارآموزي توسط مدرس 5: فرم شماره )ح

 الصاق شود. کارورزيدر صورت نياز  به تعداد بيشتري از  فرم ها از آنها کپي تهيه نموده و به دفترچه  -4

 مي باشد. که توسط مرکز آموزش معرفي مي گردد. استاد کارورزي،  کارورزيمدرس  -5

 مي باشد.   کارورزي )دانشجو( در محل ارورزيکمسوول مستقيم   کارورزي مربي -6

   انجام گيرد. کارورزيبعد از اتمام دوره  هفته يکحداکثر بايستي  گروه آموزشي به دفتر  کارورزيتحويل گزارشهاي    -7

مربوطيه   کيارورزي محل در برگه آرم دار و ممهور به مهر باالترين مقام  بعدصفحه بايد مطابق متن  کارورزينامه پايان  -8

 شدبا

 



 
 

  

                                                                                      

 .........تاريخ: ......    

 شماره:..............                                                                                                                  

 پيوست:..............                                                                                                                 

 از:

 تربيت مربيبه: مرکز آموزش علمي کاربردي 

 

 سالم عليکم

 

عطف به نامه شماره ...................گواهي مي شود آقاي/خانم........................ دانشجوي رشته  -احتراما

.......... لغايت ......... از تاريخ ...................................... با شماره دانشجويي ..........................

 اشتغال داشته اند .   کارورزيساعت در اين واحد به ............روز   .............. به مدت .................

                 

 .............رئيس                                                                                 

 نام و نام خانوادگي:                                                                             

 تاريخ، مهر و امضاء                                                                              

 



 
 

 کارورزيمراحل دوره 

 

                             

 

 شروع

 کارورزيثبت نام و انتخاب واحد و پذيرش 

پس از تکميل و  کارورزيو فرم معرفي به محل  قبل از انتخاب، بايد در مورد انتخاب شرکت با استاد راهنما مشاوره دانشجو )

 (.تاييد استاد مربوطه به واحد آموزش ارائه گردد 

 ارسال ليست دانشجويان به استاد راهنما

 .توسط استاد راهنما کارورزيتعيين استاد راهنما توسط گروه و تاييد محل 

و اخذ  سايت مرکزاز  يکارورزارائه فرم تاييد گروه و استاد راهنما توسط دانشجو به مسوول مربوطه و اخذ فرم هاي گزارش 

 کارورزياز بخش آموزش و رائه به محل معرفي نامه 

 .کارورزيدر اختيار قرار دادن اطالعات محل کارآموزي و شماره تماس به استاد راهنما جهت اطالع و بازديد از محل 

 گذراندن دوره و کارورزيمراجعه به محل 

 و ارائه آن به همراه گزارش کار به استاد راهنماکارورزي اخذ گواهي اتمام 

 ارسال گزارش کار دانشجو به استاد راهنما به همراه فرم نمره 

 و تعيين نمره دانشجو توسط استاد و تحويل آن به گروه براي تاييد و ارسال آن به آموزشکارورزي ررسي گزارشات ب

 مدير آموزش و پژوهش مرکزتوسط  شوراي آموزش مرکز به کارورزي ارائه گزارش نيم ساله 

 پايان



 
 

 

 

 

 

 

 : کارورزينحوه ارائه گزارش 

 بايد شامل موارد زير باشد : کارورزيگزارشات 

، فاصله از  cm 1، فاصله خطوط  11)قلم لوتوس ، اندازه قلم بايستی تايپ و صحافی گردد کارورزيکليه گزارشات  -1

 .(cm 2و فاصله از طف مقابل  cm 1 ، فاصله از طرف شيرازه cm 2 و پايين صفحهباال 

 روی جلد )مطابق فرم روی جلد( -2

 صفحه اول : بسم اهلل الرحمن الرحيم -1

 صفحه دوم : مطابق روی جلد -4

 صفحه سوم : مقدمه و تشکر -5

 صفحه چهارم : فهرست -6

 از صفحه پنجم به بعد : -7

 کارورزی مربیبه همراه آدرس و نام و تحصيالت  ورزیکارآشنايی کلی با مکان فصل اول : 

 کارورزیارزيابی بخش های مرتبط با رشته عملی  فصل دوم :

 آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات فصل سوم :

 کارورزیفرم های پيشرفت  -

 کارورزیبه همراه تاييد رسمی مسئول بخش  کارورزیفرم پايان دوره  -

  دانشجو  کارورزیبه استاد راهنما الزامی است. ضمناً در صورتی که گزارش  رورزیکاارائه يک نسخه از گزارش

بتواند مورد استفاده ساير دانشجويان قرار گيرد با تأييد استاد راهنما و مدير گروه می بايست يک نسخه از آن در گروه 

 داری شود.نگه مرکز آموزش علمی کاربردی تربيت مربی آموزشی مربوطه و يا کتابخانه مرکزی 

  به واحد صنعتی ارائه شود. کارورزیدر صورت نياز و تقاضای واحد صنعتی می بايست يک نسخه از گزارش 

 



 
 

 

 

 

 كارربدي رتبيت مربي كرج –مركز آموزش علمي 

 >>                                                                                                                                                       <<ورزي كار  موضوع

 >>                                                                                                                                                       <<ورزي كار محل   

 >>                                                                                                                                                       << ورزي كار    استاد 

 >>                                                                                                                                                               <<تهيه كننده                    

 . . .  مهندسي فناوري                                          رشته تحصيلي                                                                                     

 سال                                      ماه      

 



 
 

 

 

 

 

 

 ورزيفرم خالصه اطالعات کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کارورزيتاريخ و امضا استاد                 

 

 

 : کارورزياستاد     نام نام خانوادگي دانشجو :                       

 : کارورزي مربي    شماره دانشجويي :                                

 : نيمسال تحصيلي  رشته / گرايش :                                     

 تاريخ و امضا دانشجويي :  مقطع تحصيلي :                                    

 

 : کارورزينام محل 

 : کارورزيآدرس و تلفن 

 : کارورزيعنوان و موضوع 

 : کارورزيشروع و روزهاي 



 
 

 (1فرم شماره )                                                                                                                                 

 فرم گزارش کار هفتگ 

 شماره دانشجوي :                                   نام و نام خانوادگ :                 

 مرکز آموزش :                       رشته تحصيل :                             

 محل کارورزي:                       تاريخ شروع کارورزي:                

 نام مرب :       مقطع تحصيل :

 : استادنام 

 :تا تاريخ                              :هفته                                           از تاريخ

 عناوين کارهاي انجام شده در خالل روز

  شنبه

  يکشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  انجشنبه

  عهجم

 

           استادمحل امضاء مربی                                  محل امضاء         :محل امضاء کارورز  

  توسط دانشجو تکميل مي شود.کارورزي يادآوري: اين فرم به تعداد  هفته هاي 



 
 

 (2فرم شماره )                                                                               

 فرم گزارش کار ماهانه

 شماره دانشجوي :                       نام و نام خانوادگ :                   

 مرکز آموزش :                       رشته تحصيل :                             

 ورزي:محل کار                       تاريخ شروع کارورزي:                

 نام مرب :       مقطع تحصيل :

 : استادنام 

           استادمحل امضاء مربی                                  محل امضاء         :محل امضاء کارورز  

 توسط دانشجو تکميل مي شود. کارورزي ادآوري: اين فرم به تعداد  ما ه هاي ي

 ...................................تا تاریخ............................از تاریخ .........  سوم   دوم  اول ماه

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (3فرم شماره )                           

 فرم ارزياب  نهاي  کارورز توسط مرب                

 :نام واحد صنعت  مربوطه

 تا          تاريخ گزارش  :از       

 شماره دانشجوي :                                 :       کارورز نام و نام خانوادگ 

 مرکز آموزش :                         رشته تحصيل :                             

 نام مرب :       مقطع تحصيل :

 غيرقابل قبول عناوين رديف

 و کمتر از آد( 9)

 متوسط

(11-11) 

 خوب

(11-11) 

 عال 

(01-11) 

 اتتوضيح

رعايت نظم و تربيت و انضوبا  در   1

 محل کارورزي

     

      حضور منظم در محيط کار 0

رفتار کارورز با افوراد ديگور در    1

 آنادهمکاري با  محيط کار و

     

فراگيري عملو  آمووزش    ميزاد 1

 هاي ارائه شده توسط مرب 

     

ميووزاد آمووادگ  کووارورز در   5

 ااسخگوي  به سواالت مرب 

     

      ا  گيري وظايف و ميزاد اشتکار 6

ايشنهادات کارورز در جهت  کيفيت 1

 د کاربهبو

     

 

 غير موجه:      موجه:تعداد روزهاي غيبت:  

 کارورز جهت بهبود برنامه کارورزي: مرب  ايشنهادات 

                                                                                             

 ارورزک مرب محل امضاء  



 
 

 (4فرم شماره )                           

 استادفرم ارزياب  نهاي  کارورز توسط                

 نام واحد صنعت  مربوطه:

 تا             تاريخ گزارش  :از      

 شماره دانشجوي :                                            نام و نام خانوادگ :                 

 مرکز آموزش :                       رشته تحصيل :                             

 نام مرب :                مقطع تحصيل :

 غيرقابل قبول عناوين رديف

 و کمتر از آد( 9)

 متوسط

(11-11) 

 خوب

(11-11) 

 عال 

(01-11) 

 توضيحات

نظم و تربيت دقيق مقررات ،رعايت  1

 و انضبا  در محل کارورزي

     

      حضور منظم در محيط کار 0

رفتار کارورز با افوراد ديگور در    1

 محيط کار و همکار با آنها

     

 ميزاد فراگيري عملو  آمووزش   1

 هاي ارائه شده توسط مرب 

     

ميووزاد آمووادگ  کووارورز در   5

  ااسخگوي  به سواالت مدرس

     

کوارورز در انجوام    اشتکار ميزاد  6

 وظايف محوله 

     

در جهت کارورز  ايشنهاداتکيفيت  1

 بهبود واحد کار  

     

 غير موجه:      تعداد روزهاي غيبت:  موجه:

 کارورز جهت بهبود برنامه کارورزي: استاد ايشنهادات 

                                                                                             

 ارورزک استادمحل امضاء  



 
 

 (5فرم شماره )                              

 ارزياب  نهاي   کارورزفرم 

 شماره دانشجوي :                                نام و نام خانوادگ :                 

 مرکز آموزش : نام                      رشته تحصيل :                             

     کارورزي:                 اايادتاريخ                       رزي:                تاريخ شروع کارو

  مقطع تحصيل :             محل کارورزي:

 نام مرب :              : استادنام 

ف
دي
ر

 

 غيرقابل قبول عناوين

 و کمتر از آد( 9)

 متوسط

(11-11) 

 خوب

(11-11) 

 عال 

(01-11) 

 توضيحات

 گزارشووات هفتگوو  و ماهانووه ارزيوواب  1

 درصد از کل امتياز( 01) کارورزي

     

                ارزيوواب  کووارورز توسووط مربوو     0

 درصد از کل امتياز( 11)(1)فرو شماره

     

 استاد ارزياب  کارورز توسط 1

 درصد از کل امتياز( 01) (1)فرو شماره

     

گزارش جامع و اايان  کارورز بر اساس  1

 شيوه نامه مربوطه

 درصد از کل امتياز( 01)

     

 

 استادنام ونام خانوادگ   

 امضاء            

 

  نام خانوادگ  مدير گروهو  نام

 امضاء

 نهاي ارزياب  

  نمره به عدد

  نمره به حروف


