مؤسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

فرم شماره ()1

فرم درخواست دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی

به  :واحد آموزش
احتراما  ،اينجانب  ..............................دانشجوی رشته  ...............................به شماره دانشجويی  .......................متقاضی گذراندن
دوره کار ورزی در ترم  .........................می باشم .لذا مستدعی است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردد.
تاريخ – امضاء دانشجو

به  :واحد آموزش
به اطالع می رساند پس از بررسی کارنامه برادر  /خواهر ...................................به شماره دانشجويی  ....................................که
متقاضی درس  ...........................واحدی کارآموزی است  ،نامبرده مجاز به گذراندن اين دوره می باشد.

مديرگروه آموزشی
تاريخ  ،امضاء و مهر

به  :واحد آموزش
با انجام کارآموزی برادر  /خواهر  ..................................به شماره دانشجويی  ................................در محل .....................................
موافقت می گردد .
نام و نام خانوادگی استاد کارآموز
تاريخ و امضاء

مؤسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز
اعالم شروع کارآموزی

مشخصات محل
کارآموزی

مشخصات
کارآموز
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واحد کار آموزی...................................................:
محل کارآموزی....................................................:
شهرستان ...........................................................:
استان............................................................. :
نام مدیر اجرایی.....................................................:
زمینه و نوع کار آموزی.........................................:
نام سرپرست مستقیم کار آموزی..........................................................................................:
آدرس دقیق محل کار آموزی و شماره تلفن.............................................................................:
....................................................................................................................................
نام و نام خانوادگی  .............................:رشته تحصیلی .................................:شماره دانشجویی.........................:
نام استاد کارآموزی ...........................................:زمان کار آموزی  -از ...................:تا............................
آدرس دقیق محل سکونت در زمان کار آموزی و شماره تلفن......................................................:
....................................................................................................................................
......................................................................................................................
در صورت نداشتن تلفن مستقیم شماره ای که بتوان در مواقع ضروری با شما تماس گرفت.

ساعات موظف کارآموز در محل کارآموزی ( کارشناسی ناپیوسته )
نرم افزار

عمران

سخت افزار 1

سخت افزار 2

الکترونیک

 062ساعت

 122ساعت

 122ساعت

 242ساعت

 062ساعت











ICT
 242ساعت



چگونگی حضور کارآموز در محل کارآموزی
متوسط ساعات حضور روزانه :

تعداد روز :

گزارشی از عملکرد کلی کارآموز در محل کارآموزی :
-1

-4

-2

-5

-3

-6
نام ونام خانوادگی و امضاء دانشجو:

نام ونام خانوادگی  ،امضاء و مهر سرپرست کارآموز:
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دانشجو موظف است این فرم را حداکثر یک هفته پس از شروع کارآموزی تحویل استاد کار آموزی نماید.

گزارش استاد کارآموزی
مشخصات
کارآموز
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نام و نام خانوادگی  .................................:رشته تحصیلی...................................:
نام مدرس  ...........................................:زمان کار آموزی  -از ...........:تا.............

ردیف

امتیاز

منبع ارزشیابی

حد اکثر امتیاز

1

ارزشیابی های استاد

66

2

ارزشیابی های سرپرست

66

3

گزارش نهایی دانشجو و دفاعیه آن

06

4

جمع

266

نمره کار آموزی با توجه به جمع امتیازات بر مبنای نمره  26محاسبه می گردد.
نمره نهایی دانشجو
با عدد

با حروف

سرپرست کارآموزی

حسابداری دانشجویی

استاد کارآموزی

مدیرگروه

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

نام و نام خانوادگی

تاریخ،امضاء و مهر

تاریخ،امضاء و مهر

تاریخ،امضاء و مهر

تاریخ،امضاء و مهر

این برگ پس از تکمیل توسط استاد کار آموزی برای هر دانشجو همراه با لیست نمرات به واحد آموزش تحویل داده می شود.

