فرم شماره 1
تقاضاي کارآموزي
دانشگاه اراك
 -1جناب آقاي دکتر  ...................................مذيرمحترم گروه
احتزاها اینجانب  ......................................دانشجوی کاردانی/کارشناسی رشته  .........................با شواره دانشجویی  ........................................با گذراندى تعداد

 ............واحد درسی هتقاضی گذراندى دوره کارآهوسی □ 2 □ 1

به هیشاى  ..........ساعت هعادل  .....واحد درسی اجباری /اختیاری در شزکت /اداره /ساسهاى

 .........................................................هستن.
شواره تواس هتقاضی
آدرس و شواره تواس شزکت /اداره /ساسهاى

تاریخ تكویل فزم ........................... :

اهضاء دانشجو :

 -2همكار محترم
احتزاها بدینوسیله حضزتعالی به عنواى استاد کارآهوسی دانشجوی فوق الذکز هعزفی هی گزدید .هستدعی است در خصوص ساسهاى هورد اشاره جهت طی
دوره کارآهوسی اظهار نظز فزهایید.
تاریخ تكویل فزم ........................... :

نام و اهضای هدیز گزوه

 -3مذير محترم گروه

بدینوسیله هعزفی دانشجوی فوق بزای گذراندى دوره کارآهوسی □ 2 □ 1

در

 ..........................................بزای هدت  ..............ساعت هورد تأئید هی

باشد .هستدعی است هطابق گزدش کار تعزیف شده ناهبزده به دفتز ارتباط با صنعت هعزفی گزدد.
تاریخ ............................. :

نام و اهضاء استاد درس کارآهوسی :

 -4کارشناس محترم گروه
هستدعی است هطابق گزدش کار تعزیف شده ناهبزده به دفتز ارتباط با صنعت هعزفی گزدد.
تاریخ ............................. :

نام و اهضای هدیز گزوه

فرم شماره 2

ارزيابي دٍرُ مارآهَزي داًشگاُ اراك
مشخصات دانشجو :
تؼذاد ٍاحذ مارآهَزي:

2

ًام ٍ ًام خاًَادگي :

مارآهَزي 1

هقطغ تحصيلي:

هَضَع مار آهَزي :

رشتِ تحصيلي :

هناى مار آهَزي :

شوارُ داًشجَيي :

تاريخ شرٍع :

شوارُ تواس مارآهَز:

هذت مار آهَزي  ......... :ساػت

تاريخ خاتوِ :

شرح هختصرمار ٍ آهَزشي مِ مار آهَز در هذت فَق با آى آشٌا شذُ است :

رديف

عالي

حيطه ارزيابي

1

رػايت ًظن ٍ اًضباط در هحيظ مار

2

هيساى ػالقِ بِ ّوناري ٍ فراگيري

3

هيساى بنارگيري تنٌيل ّاي فراگرفتِ در درٍس تخصصي

4

حسي رفتار ٍ ّوناري با ديگراى

5

ارزش پيشٌْادات مارآهَز جْت بْبَد اًجام مار

6

خَد آهَزي

7

ميفيت گسارش مار آهَزي

خوب

ًام ٍ ًام خاًَادگي سرپرست مار آهَز:

هحل اهضا ٍ هْر:

تاريخ :

ًام ٍ ًام خاًَادگي رئيس ادارُ آهَزش :

هحل اهضا ٍ هْر:

تاريخ :

متوسط

ضعيف

فرم شماره 3
فرم اتمام کارآموزي
دانشگاه اراك
 -1آقای /خانن  .................................................استاد محترم درس کارآموزي
احتزاها اینجانب

 .........................دانشجوی کاردانی/کارشناسی رشته  .........................با شواره دانشجویی

 ...........................دوره کارآهوسی □ 2 □ 1

به

هیشاى  ..........ساعت در  .......................................................گذرانده ام .فرم ارزيابي تاييذ شذه به هوزاه گسارش کارآموزي تقدین هیگزدد.
اهضاء دانشجو :

تاریخ تكویل فزم ........................... :
 -2مذير محترم گروه

هستحضز هی دارد طی هوفقیت آهیش دوره کارآهوسی دانشجوی ناهبزده هورد تایید اینجانب هی باشد □ نوی باشد □
ضونا نوزه اکتسابی ایشاى بز اساس هطالعه فزم ارسشیابی و نیش گشارش کارآهوسی  ..............اعالم هی شود.
نام و اهضای استاد درس

تاریخ تكویل فزم ........................... :
 -3مذير محترم مرکس ارتباط با صنعت

احتزاها عطف به نظز استاد هحتزم کارآهوسی دانشجوی ناهبزده ،اتوام دوره کارآهوسی ایشاى با کسب نوزه  ..........هورد تایید هی باشد.
ضونا فرم خالصه گسارش کارآموزي (فزم شواره  )4به پیوست هی باشد.
تاریخ ............................. :

نام و اهضاء هدیز گزوه :

 -4معاون محترم آموزشي دانشكذه
احتزاها عطف به تایید هدیز هحتزم گزوه  ،اتوام هوفقیت آهیش دوره کارآهوسی ایشاى هورد تایید هی باشد.
تاریخ ............................. :

نام و اهضاء هدیز ارتباط با صنعت :

 -5مذير محترم آموزش دانشگاه
احتزاها عطف به سوابق فوق ،اتمام موفقيت آميس دوره کارآموزي و فرم ارزشيابي دانشجوی ناهبزده جهت درج در سوابق تحصیل ایشاى هورد تایید
هی باشد.
تاریخ ............................. :

نام و اهضاء هعاوى آهوسشی دانشكده :

فرم شماره 4
خالصه گسارش کارآموزي
دانشگاه اراك
 -1هشخصات داًشجَ:
ًام ٍ ًام خاًَادگي مارآهَز

تاريخ شرٍع مارآهَزي

شوارُ تواس

پست النترًٍيل

 -2هؼرفي هحل مارآهَزي
ًام شرمت

شوارُ تواس

ٍب سايت

آدرس شرمت:
 -3فؼاليت ّاي ملي هجوَػِ ،تَليذات يا خذهات

 -4آزهايشگاّْا
تجْيسات ٍ دستگاُ ّاي هَجَد
خذهات قابل ارايِ
هسٍَل آزهايشگاًُ :ام ٍ ًام خاًَادگي ،رشتِ تحصيلي ،تلفي ٍ ايويل
 -5هحل تاهيي هَاد اٍليِ
 -6تنٌَلَشي ّاي هَجَد در سازهاى
 -7هشترياى سازهاى بر اساس هحصَالت يا خذهات
 -8هشنل يا هشنالت هَجَد در شرمت مِ در صَرت رفغ هي تَاًذ باػث بْبَد جايگاُ شرمت يا رشذ آى شَد

 -9راُ حل پيشٌْادي براي رفغ هشنل

ً -11ظر استاد راٌّوا

 -11ارسال فايل النترًٍيني بِ آدرس u-sanat@araku.ac.ir

