فسم ضمازي 1

«فزم اعالػبت دَري کبر آمُسی»
*مطخصبت فزدی (ایه لسمت تُسظ داوطجُ تکمیل گزدد)
وبم َ وبم خبوُادگی.......................:ضمبري داوطجُیی.........................:رضتً تحصیلی..................:ممغغ............... :
آدرص محل سکُوت...................................................................................... :
*****************************
تلفه ٌمزاي...................................:
تلفه ثببت. .................................:
0

*مطخصبت َاحذ صىؼتی (ایه لسمت بؼذ اس تکمیل،می ببیست بً تبییذ َاحذ صىؼتی رسیذي َ مٍز گزدد)
وبم َاحذ صىؼتی ...........................:

حُسي فؼبلیت ضزکت .....................:

ضمبري ثبت ضزکت....................:

تبریخ ثبت ضزکت..............................:

وُع تُلیذات ضزکت..................:

تؼذاد پزسىل ضبغل بً صُرت تمزیبی..................:

آدرص دلیك محل کبر آمُسی....................................................................................................:
ضمبري تلفه محل کبر آمُسی.............................:

وبم سزپزست کبرآمُس...................................:

تلفه ثببت سزپزست.......................................:

تلفه ٌمزاي سزپزست....................................:

*رَسٌبی ٌفتً کً کبر آمُس مطغُل بً اوجبم دَري می ببضذ (دَري کبرآمُسی بً اسای ٌز َاحذ  120سبػت می ببضذ)

شنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

یکشنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

دوشنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

چهارشنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

پنج شنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

جمعه
اس سبػت.....تب سبػت.....

سه شنبه
اس سبػت.....تب سبػت.....

*چنانچه از نظر واحد صنعتی  ،انجام دوره کارآموزی اقای/خانم...........................مورد تایید است ،کادر زیر مهر گردد.

محل مٍز َ امضبء
َاحذ صىؼتی

تُضیح :کلیً مذارک َ فزم ٌب در داخل پُضً(پالستیکی)گذاضتً ضُد.
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نظریه گروه آموزشی-پژوهشی
*ایه فزم تُسظ مسئُلیه مزبُعً بً تزتیب  ،در مُسسً تکمیل گزدد.

تبییذیً اداري آمُسش
با توجه به بزسی صورت گزفته نامبزده تعداد......واحد اسمجموع واحدهای درسی را گذرانده واخذ درس کارآموسی اس نظز اداره
آموسش بالمانغ میباشد.

امضاَ مٍس ادازي آمُشش

تبییذیً گزَي
باتوجه به مطالب مندرج درفزم شماره  1وتایید اداره آموسش  ،انجام دوره کارآموسی دانشجوی فوق در شزکت مزبوطه
مورد تایید گزوه میباشد.

امضا مدیس گسَي

تبییذیً مذیز پژٌَص
باتوجه به مطالب مندرج درفزم شماره  1وتایید اداره آموسش وگزوه ،انجام دوره کارآموسی دانشجوی فوق در شزکت مزبوطه مورد
تایید مدیز پژوهش میباشد.

امضا مدیس پژٌَص
* فسم ٌای ضمازي  2 َ 1بعد اش تکمیل ومُدن  ،می بایست تحُیل ادازي آمُشش ضدي ،
تا معسفی وامً جٍت ازائً بً َاحد صىعتی(محل کازآمُشی) صادز گسدد.
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فرم حضور و غیاب دانشجو در واحد صنعتی
نام و نام خانوادگی................................ :
رشته تحصیلی......................... :

ردیف

سبػت
َرَد

خزَج

(محل کارآموزی)

شماره دانشجویی......................................... :
مقطغ  :کاردانی

کارشناسی نا پیوسته

محل امضب
سزپزست

سبػت

تبریخ
رَس

ردیف

َرَد

1

15

2

16

3

17

4

18

5

19

6

20

7

21

8

22

9

23

10

24

11

25

12

26

13

27

14

28

خزَج

کارشناسی پیوسته

تبریخ
رَس

محل امضب
سزپزست

* ایه فزم می ببیست بغُر رَساوً ثبت َ بً تبییذ سزپزست مزبُعً بزسذ.

محل مٍز َ امضبء
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«فزم گشارش کبر ٌفتگی»
نام و نام خانوادگی......................... :

شماره دانشجویی................................. :

رشته تحصیلی......................... :

مقطغ ............................................ :

* دز جدَل ذیل کازآمُش باید گصازش فعالیت خُد زا بطُز زَشاوً ثبت ومُدي َ دز پایان ٌس ٌفتً ایه فسم بً تایید سسپسست مسبُطً بسسد.

ایبم ٌفتً

استبریخ :

تب تبریخ:

ضىبً

یکطىبً

دَضىبً

سً ضىبً

چٍبرضىبً

پىجطىبً

جمؼً

محل امضب سزپزست:
با تُجً بً تعداد ٌفتً ٌای کازآمُشی تکثیس َ تکمیل ضُد.

محل مٍز
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فرم گسارش کار ماهانه
نام و نام خانوادگی......................... :

شماره دانشجویی................................. :

رشته تحصیلی......................... :

مقطغ ............................................ :

* دز جدَل شیس ،کازآمُش  ،بً اختصاز ضمً ای اش فعالیت خُد دز محل کازآمُشی طی یک ماي گرضتً زا تُضیح دٌد.

مبي

اَل

دَم

سُم

استبریخ

تب تبریخ

وظز سزپزست:

محل امضبی سزپزست
با تُجً بً تعداد ماي ٌای کازآمُشی تکثیس َ تکمیل ضُد

محل مٍز
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فزم ارسضیببی وٍبیی(ومزي)کبرآمُسی َیژي سزپزستبن َاحذ صىؼتی
وبم َ وبم خبوُادگی......................... :

ضمبري داوطجُیی................................. :

رضتً تحصیلی......................... :

ممغغ ............................................ :
.پبیبن دَري.................... :

تبریخ ضزَع دَري............. :
ػىُان ارسضیببی (ومزي)

ردیف

ببرم

ومزي سزپزست

اوضببط َ حضُر بمُلغ در محل کبر

1

3
میشان بکبرگیزی درَسی َتئُری ٌبی
فزاگزفتً درػمل
میشان ػاللً َ جذیت بً کبر َحسه اخالق
ببدیگزان
پیگیزی َظبیف َمیشان پطتکبر

2
3
4

3
3
2

میشان مٍبرت

4

5
جمغ ومزي سزپزست

15

6
امضب ء َ وبم َ وبم خبوُادگی
سزپزست ...........................:

مٍس َاحد صىعتی

محل امضب

*کبدرٌبی سیز تُسظ مُسسً تکمیل می گزدد.
زدیف

ػىُان ارسضیببی

بازم

7

ومزي دَري کبرآمُسی

5

ومزي استبد

ارسضیببی گشارش
ومزي بً ػذد

ومزي بً حزَف

کلیً فسم ٌا بعد اش تکمیل َ دزج مٍس َاحد صىعتی دز پُضً الستیکی قساز دادي ضدي تا تازیخ تعییه ضدي،

تحُیل اداري آمُسش گزدد

