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 تشکرتقدیرو 

به نام خداوندي كه جهان را با تمام زیباهایش آفرید تاا ماا باه درساتي از آن اساتفاد       

كنيم و باسپاس از تمامي بندگاني كه را  و شغل انبياء الهي را ادامه دادند اینك كاه باه   

سخت در كنار اساتيدمان پایان ترم آخر نزدیك شدیم مي بينيم چه روزهایي را خوب و 

زود تمام شد و هر چه را كه یاد گرفته ایم مدیون اساتيد گذراندیم باید بگویم كه خيلي 

واقعاً در تمامي مراحل تحصايلي   محترممان هستيم در این ميان جا دارد از استادي كه

له مرا یاري نمودند تقدیر و تشکر كنم ایشان استادي دلسوز بودند كه بامهرباني و حوصا 

بسيار باه خاوبي دانشااویان را هميااري كردناد اميادوارم خداوناد در تماامي مراحال          

 زندگيشان پشت و پناهشان باشد . 
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 مقدمه 

باید بگویم مهمترین تحصيل كار آموزي و كارورزي اسات زیارا شاما اينااً و امارً وارد      

ه اي باراي كاار   حرفه خود شد  اید و مي توانيد به خوبي از آن تاربه كسب كنيد مقدم

است و اگر كسي خوب نتواند موضوع كارآموزي را درك كند مطمئناً در آیند  نيز نماي  

تواند كار خوبي داشته باشد و این تاربه كاري بااث سازندگي و ایااد كسب و كار بهتر 

 مي شود . 

ع با توجه به رابطه نا مناسب دانشگا  و صنعت در كشور ایران و با انایت به ایان موضاو  

كه اصوالً مطروحه در دانشگا  كه شکل تئوري داشته در رابطاه املاي ایان مباحاث باا      

موضواات به كار گرفته شد  در صنعت براي دانشاویان به طرز روشني بيان نمي شاود  

معموالً دور  هاي كارآموزي فرصت مغتنمي است براي آشنایي دانشاویان رشاته هااي   

صنعت و ایااد رابطه بين الوم تحصيل شاد  در  مختلف با مسائل و مشکرت موجود در 

 دانشگا  و مسائل فني به كار گرفته شد  است . 
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 آشنایي با مكان كارآموزي 

باه  ابهار جناب صانایال پرساتيك      –كيلاومتر  شاریف آبااد     2در  اورچاين دفتر فني 

تاسيس شد  قبل از تاسايس باه مادت     1332است در سال  حسنىسرپرستي مهندس 

ربه كار داشته كه در این مدت سوابق درخشاني از خاود نشاان داد  اسات .    سال تا 12

داشته بيشتر كارها باه صاورت پارن    اقد قرارداد این دفتر با بنياد مسکن و شهر سازي 

هاي مسکوني در خود شهرستان و در روستاها مي باشد قابل ذكر اسات ایان دفتار باه     

ر به جز كارهایي كاه در بااال اشاار  شاد     صورت آزاد نيز خدمات ارائه مي دهد . این دفت

 كارآموز نيز قبول مي كند . 

با توجه به وجود ساخت افزارهاا و نارم افزارهااي مناساب هم ناين        اورچيندفتر فني 

حضور افراد با تاربه كاري مفيد به انوان یك دفتر فني مناسب جهت امليات طراحاي  

اناوان موسساه انااام پاروژ      و پروژ  هاي ساختماني شناساایي و پاس از ماذاكر  باه     

 كاربردي انتخاب گردید  است .  
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 فرم گزارش هفتگي

   322222422231شمار  دانشاویي :         ي رسول شهامتنام و نام خانوادگي :

    جامال المى كاربرديدانشگا  مركز آموزشي:  ماري               رشته تحصيلي : مع

 اورچينفني محل كارورزي: دفتر  اردیبهشت               11رورزي : تاریخ شروع كا

 تا تاریخ                هفته                                 از تاریخ              

در اختيار گذاشتن یاك پارن اجرایاي و ضاخامت گاذاري دیوارهااي خاارجي پارن          شنبه  

 ساختماني  

 یاد پروژ  و وسعت پرن كار ضخامت گذاري دیوارها تکرار شد  به الت ازد یکشنبه

بخشي از پرن كه مربوط به قسمت اداري باود داراي نواقصاي باود كاه آن را تکميال       دوشنبه

 كردم

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 ترسيم پرن و سایت پرن با دست

 ترسيم پرن و جزیيات و تاسيسات   پنج شنبه

  جمعه

 

 رورز                                                        محل امضاء سرپرستمحل امضا ء كا

 نظر مدرس كارورزي : 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                     نام و نام خانوادگي 

 دانشگا  زشي: مركز آمو                                :رشته تحصيلي 

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                       تاریخ شروع كارورزي : 

 

 تا تاریخ                    هفته                                 از تاریخ          

 انداز  گذاري داخلي پرن    شنبه  

  پرن انداز  گيري داخلي یکشنبه

 اتمام انداز  گيري داخلي پرن  دوشنبه

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 طبقه 3نظارت بر اجراي پي در ساختمان 

   طبقه 3نظارت بر اجراي پي در ساختمان  پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 س كارورزي : نظر مدر
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 فرم گزارش هفتگی

  شمار  دانشاویي :                    نام و نام خانوادگي 

 دانشگا  مركز آموزشي:           رشته تحصيلي :

 اورچين كارورزي: دفتر فنيمحل                         تاریخ شروع كارورزي : 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 ترسيم نماي پروژ  و انداز  گيري آن   شنبه  

  - یکشنبه

 تکميل نماي پروژ  دوشنبه

 تکميل و تحویل كل پرن ها   سه شنبه 

چهارشااان

 به

- 

 - پنج شنبه

  جمعه

 

 امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرستمحل 

 نظر مدرس كارورزي : 
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 3311232فرم گزارش هفتگی

  :شمار  دانشاویي                           نام و نام خانوادگي :

 دانشگا  مركز آموزشي:                         يلي :رشته تحص

   اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                    تاریخ شروع كارورزي 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 ترسيم مقطال پرن   شنبه  

 ترسيم مقطال پرن   یکشنبه

 ترسيم سایت پرن و فضاي سازي اطراف پرن وشنبهد

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 ترسيم پرن تاسيسات

 ترسيم پرن تاسيسات پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظر مدرس كارورزي : 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                          م و نام خانوادگي :نا

 دانشگا  مركز آموزشي:                         رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                       تاریخ شروع كارورزي :

 

 از تاریخ                        تا تاریخ                                هفته   

 شروع تيپ بندي در و پنار   شنبه  

 ترسيم فونداسيون پرن  یکشنبه

 ترسيم فونداسيون پرن دوشنبه

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

- 

 ترسيم پرن ابتدایي براي مشتري   پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضاء سرپرست                                                       محل امضا ء كارورز 

 نظر مدرس كارورزي : 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                           :نام و نام خانوادگي 

 گا  دانش مركز آموزشي                          رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                             تاریخ شروع كارورزي 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 ترسيم مبلمان داخلي پرن به كمك مشاور   شنبه  

 ترسيم مبلمان   یکشنبه

 اتمام ترسيم مبلمان دوشنبه

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 مسکوني –طبقه تااري  4شروع ترسيم پرن هاي یك پروژ  

 ترسيم پرم همکف   پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظر مدرس كارورزي : 
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 گیفرم گزارش هفت

 شمار  دانشاویي :                           نام و نام خانوادگي :

 دانشگا  مركز آموزشي:                          رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                        تاریخ شروع كارورزي :

 

 ته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  هف

 شروع ترسيم پرن تير ریزي   شنبه  

 اتمام پرن ترسيم پرن تيرریزي   یکشنبه

 به الت مسائل شخصي غيبت نمودم دوشنبه

 ترسيم پرم طبقه دوم سه شنبه 

چهارشااان

 به

 ترسيم پرن طبقه سوم و چهارم

 ترسيم تير ریزي و بادبند  نج شنبهپ

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظر مدرس كارورزي : 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                             نام و نام خانوادگي 

 دانشگا  مركز آموزشي:                           ه تحصيلي :رشت

   اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                        تاریخ شروع كارورزي : 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

   تعطيل شنبه  

 شروع ترسيم پرن تيپ بندي  یکشنبه

 اتمام كار پرن شيب بندي و انداز  گيري آن دوشنبه

 ترسيم پرن سایت و تکميل كل پروژ  سه شنبه 

چهارشااان

 به

- 

  - پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 مدرس كارورزي : نظر 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                         نام و نام خانوادگي :

 دانشگا  مركز آموزشي:                           رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                            تاریخ شروع كارورزي : 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 شروع پرن آكس بندي   شنبه  

 ترسيم آكس بندي   یکشنبه

 اتمام كار پرن آكس بندي دوشنبه

 CADطبقه با  2ترسيم پرن ساختمان  سه شنبه 

چهارشااان

 به

 CADطبقه با  2پرن ساختمان ترسيم 

   - پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظر مدرس كارورزي : 
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 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                             :نام و نام خانوادگي

 دانشگا   مركز آموزشي                           رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                                 تاریخ شروع كارورزي : 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 ترسيم پرن نعل درگا    نبه  ش

 ترسيم پرن نعل درگا    یکشنبه

 - دوشنبه

   CADفونداسيون با  –ترسيم پرن تير ریزي و پي  سه شنبه 

چهارشااان

 به

 CADترسيم پرن تير ریزي و فونداسيون با 

  پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضاء سرپرست        محل امضا ء كارورز                                                
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 نظر مدرس كارورزي : 

 

 

 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                            نام و نام خانوادگي :

 دانشگا   مركز آموزشي                          رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                              تاریخ شروع كارورزي 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 بازدید از یك محل نقشه برداري    شنبه  

   CADترسيم پرن ساختمان مسکوني با  یکشنبه

   CADترسيم پرن جزیيات و سایت پرن با  دوشنبه

 ترسيم پرن با اتود ) دستي (   سه شنبه 

چهارشااان

 به

- 

 بررسي زمين و پيشنهاد طرح براي آن   پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست
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 نظر مدرس كارورزي : 

 

 

 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                            نام و نام خانوادگي :

   كابرديمركز آموزشي:                                    رشته تحصيلي :

 اورچينفتر فني محل كارورزي: د                           تاریخ شروع كارورزي : 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

 نظارت بر اجراي پرن بر روي زمين ) پرن مسکوني (   شنبه  

   CADترسيم پرن با  یکشنبه

 CADترسيم پرن با  دوشنبه

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 تفکيكبرایب  –بازدید از زمين كشاوري 

  - پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست
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 نظر مدرس كارورزي : 

 

 

 فرم گزارش هفتگی

 شمار  دانشاویي :                         نام و نام خانوادگي :

 دانشگا  مركز آموزشي:                           رشته تحصيلي :

 اورچينمحل كارورزي: دفتر فني                          تاریخ شروع كارورزي : 

 

 هفته                                 از تاریخ                        تا تاریخ  

  - شنبه  

 پرن فونداسيون با دست   ترسيم  یکشنبه

 با دست –بادبند  –ترسيم پرن تير ریزي  دوشنبه

 - سه شنبه 

چهارشااان

 به

 ATCترسيم یك پرن با 

 بازدید از محل پروژ  ) كارگا  ( پنج شنبه

  جمعه

 

 محل امضا ء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 مدرس كارورزي :  نظر

 

 

 فرم گزارش ماهانه 

 1شمار  گزارش : 

 شمار  دانشاویي :                        نام و نام خانوادگي : 

 دانشگا   مركز آموزشي                            رشته تحصيلي:

 اورچينمحل كارورزي : دفتر فني                  تاریخ شروع كارورزي: 

 

 3/2/32تا تاریخ     3/2/32تاریخ   از         دوم       سوم         اول    ما  



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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مراجعاه و پسااز   براي شروع دور  كارآموزي با در دست داشتن معرفي نامه به واحد مربوطاه  

ر دور  كارآموزي اقدام و با همفکاري  اناام معارفه نسبت به بيان اهداف خود جهت شركت د

و ناوع پاروژ  كااربردي     هاي اوليه برنامه ریزي اوليه جهت تعيين سااات حضور در موسساه 

 اناام گيرد . 

 

 محل امضاء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظریه مدرس كارورزي

 

 فرم گزارش ماهانه 

 2شمار  گزارش :  

 شمار  دانشاویي :                     نام و نام خانوادگي : 

 دانشگا  مركز آموزشي:                                  ه تحصيليرشت

 ورچينامحل كارورزي : دفتر فني                      تاریخ شروع كارورزي: 

  



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 9/2/32تا تاریخ     9/2/32از تاریخ            دوم      سوم        اولما  

جهت اناام پروژ  كارورزي ، پرن مربوط به یك واحد پروژ  ساختماني باا همفکاري ااضااء    

موسسه انتخاب و طرح هاي اوليه آن تکميل و اشکاالت فني موجود در آن با همفکري ااضاء 

 ردید .  گرو  مرتفال گ

 

 محل امضاء كارورز                                                        محل امضاء سرپرست

 نظریه مدرس كارورزي

 فرم گزارش ماهانه 

 3مار  گزارش: ش

 شمار  دانشاویي :                         نام و نام خانوادگي 

 مركز آموزشي: دانشگا                                    حصيلي:رشته ت

 اورچينمحل كارورزي : دفتر فني                     زي: تاریخ شروع كارور

 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 12/2/32تا تاریخ     12/2/32از تاریخ          دوم       سوم            اولما    

ار ، كليه پرن ها مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تایيد پرسنل در آخرین مرحله از شروع ك

 مارب موسسه دفتر فرید ، آماد  ارائه گردید . 

گزارشات نهایي جهت ارائه پروژ  به واحد دانشگاهي تکميل و ضميمه كار املاي ارائاه شاد     

  گردید .  

 

 محل امضاء سرپرست              محل امضاء كارورز                                          

 نظریه مدرس كارورزي

 

 گزارش بازدید مدرس كارورزي از محل  

 )     ما  اول        ما  دوم        ما  سوم (  

   1شمار  گزارش :                          نام مدرس بازدید كنند  : 

 تاریخ گزارش :                              تاریخ شروع كارورزي 

 تاریخ بازدید :                            تاریخ خاتمه كارورزي: 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 شمار  دانشاویي :                       نام و نام خانوادگي كارورز: 

 مركز آموزشي: ابهر                                   رشته تحصيلي :

 اورچينآدرس محل كارورزي : دفتر فني 

 نام و مشخصات واحد صنعتي مربوطه: طراحي پرن 

 ضریب االي خوب متوسط ضعيف نظر مدرس كارورزي ردیف

1      4 

2      2 

3      2 

 

 ارزیابي گزارش

 نمر  به ادد نمر  به حروف

  

 رزي :                امضاء مدرس كارو

 گزارش بازديد مدرس کارورزی از محل

 )     ما  اول        ما  دوم        ما  سوم (  

   2شمار  گزارش :                                  نام مدرس بازدید كنند  : 

 تاریخ گزارش :                                   تاریخ شروع كارورزي : 

 تاریخ بازدید :                                   كارورزي: تاریخ خاتمه 

 شمار  دانشاویي :                              نام و نام خانوادگي كارورز: 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 مركز آموزشي: ابهر                                           رشته تحصيلي :

 ناورچيآدرس محل كارورزي : دفتر فني 

 نام و مشخصات واحد صنعتي مربوطه: طراحي پرن 

 ضریب االي خوب متوسط ضعيف نظر مدرس كارورزي ردیف

 4     ميزان فراگيري املي در مدت مربوطه 1

 ميزان بکارگيري دروس و تئوریهاي فراگرفته 2

 در امل  

    2 

 ميزان آمادگي كارورز در پاسخگویي   3

 به سواالت مطروحه  

    2 

 

 رزیابي گزارشا

 نمر  به ادد نمر  به حروف

 امضاء مدرس كارورزي :                

 گزارش بازديد مدرس کارورزی از محل

 )     ما  اول        ما  دوم        ما  سوم (  

   3شمار  گزارش :                        نام مدرس بازدید كنند  : 

 تاریخ گزارش :                           تاریخ شروع كارورزي :

 تاریخ بازدید :                           تاریخ خاتمه كارورزي: 

 شمار  دانشاویي                      نام و نام خانوادگي كارورز: 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 مركز آموزشي: ابهر                                   رشته تحصيلي :

 اورچين آدرس محل كارورزي : دفتر فني

 نام و مشخصات واحد صنعتي مربوطه: طراحي پرن 

 ضریب االي خوب متوسط ضعيف نظر مدرس كارورزي ردیف

 4     ميزان فراگيري املي در مدت مربوطه 1

 ميزان بکارگيري دروس و تئوریهاي فراگرفته 2

 در امل  

    2 

 ميزان آمادگي كارورز در پاسخگویي   3

 به سواالت مطروحه  

    2 

 ارزیابي گزارش

 نمر  به ادد نمر  به حروف

  

 امضاء مدرس كارورزي :                

 گزارش ماهیانه  سرپرست كارورزي 

 )       ما  اول        ما  دوم         ما  سوم (    

 نام سرپرست كارورز :  :                             گزارش از تاریخ 

 اورچيننام واحد صنعتي مربوطه : دفتر فني   پرست                           سمت : سر

 مركز آموزشي : ابهر                  نام و نام خانوادگي كارورز : 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 اتتوضيح االي خوب متوسط ضعيف اناوین ردیف 

  √    راایت نظم و ترتيب و انضباط در محل كارورزي 1

  √    ميزان ارقه همکاري با دیگران 2

   √   ارقه به فراگيري 3

   √   استعداد فراگيري 4

   √   پي گيري وظایف و ميزان پشتکار 1

  √    مدیریت و رفتار با افراد تحت سرپرستي 2

      ت بهبود كارارزش پيشنهادات كارورز در جه 1

      كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي 3

 تعداد روزهاي غيبت : موجه / غير موجه  

 پيشنهادات سرپرست كارورز جهت بهبود برنامه كارورزي:  

 

 

 محل امضاء سرپرست كارورز 

 

 گزارش ماهیانه  سرپرست کارورزی

 م (  )       ما  اول        ما  دوم         ما  سو

 ام سرپرست كارورز : ن:                          گزارش از تاریخ 

   اورچيننام واحد صنعتي مربوطه : دفتر فني      سمت : سرپرست                        



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 هر مركز آموزشي : اب              يرسول شهامتنام و نام خانوادگي كارورز : 

 توضيحات االي خوب متوسط ضعيف اناوین ردیف 

   √   راایت نظم و ترتيب و انضباط در محل كارورزي 1

  √    ميزان ارقه همکاري با دیگران 2

  √    ارقه به فراگيري 3

  √    استعداد فراگيري 4

   √   پي گيري وظایف و ميزان پشتکار 1

  √    پرستيمدیریت و رفتار با افراد تحت سر 2

      ارزش پيشنهادات كارورز در جهت بهبود كار 1

      كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي 3

 تعداد روزهاي غيبت : موجه / غير موجه  

 پيشنهادات سرپرست كارورز جهت بهبود برنامه كارورزي:  

 

 

 محل امضاء سرپرست كارورز 

 گزارش ماهیانه  سرپرست کارورزی 

 ما  اول        ما  دوم         ما  سوم (        ) 

رحمات  نام سرپرست كارورز : جناب آقاي        خرداد12لغایت  اردیبهشت 12گزارش از تاریخ 

   حسني



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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سمت : سرپرسات                                           ناام واحاد صانعتي مربوطاه : دفتار فناي        

 اورچين

 مركز آموزشي : ابهر                   يرسول شهامت نام و نام خانوادگي كارورز

 توضيحات االي خوب متوسط ضعيف اناوین ردیف 

   √   راایت نظم و ترتيب و انضباط در محل كارورزي 1

  √    ميزان ارقه همکاري با دیگران 2

  √    ارقه به فراگيري 3

  √    استعداد فراگيري 4

   √   پشتکارپي گيري وظایف و ميزان  1

   √   مدیریت و رفتار با افراد تحت سرپرستي 2

      ارزش پيشنهادات كارورز در جهت بهبود كار 1

      كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي 3

 تعداد روزهاي غيبت : موجه / غير موجه  

 پيشنهادات سرپرست كارورز جهت بهبود برنامه كارورزي:  

 كارورز  محل امضاء سرپرست

 ارزیابي نهایي كارورزي

 شمار  دانشاویي :                         نام و نام خانوادگي كارورز 

 اورچينمركز آموزشي : دفتر فني                                     رشته تحصيلي

 تاریخ خاتمه كارورزي :                             تاریخ شروع كارورزي : 



ویرایش و خرید آن با قیمت فایل فقطط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 سه هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید . 
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 محل كارورزي : ابهر 

 توضيحات االي خوب متوسط ضعيف اوامل ارزیابي  شمار 

      جمال نظرات مدرس درس كارورزي 1

      جمال نظرات سرپرست كارورزي 2

      ارزیابي گزارشات كارورزي دانشاو 3

 

 نام و امضاء مدرس كارورزي :

 

 م و امضاء سرپرست گرو  آموزشي: نا

 

 

 ارزیابي نهایي

  نمر  به حروف

  نمر  به حروف


