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  تقدير و تشكر

كده بدا ك د  و راهن دايي هداي       احدد  تقديم به استاد گرانقدر سركار خانم مهندد   

ارزش ند خود اينجانب را در تهيه پروژه ياري ن ودند و در طدي ايدر راه دشدوار ه  دو     

خورشيدي با نور علم و دانش فرا راه را روشني بخشيد و مر با نور هدايت ايشان به سدر  

 دم . منزل مقصود راهي ش

 

 

 

  تقديم به پدر عزيزم 

پشتوانه مط ئر زندگي ، آموزگار واقعي صبر و بردباري به او كه بهترير سدن  صدبورم   

 در سخت ترير لحظات زندگيم بود . 

 

 

  تقديم به مادر مهربانم

اميد زندگيم به او كه دعايش نگاهبانم در زندگي است . به او كه به ديدگانم بينش ، بده  

 نم آگاي و به باورهايم انديشه بخشيد . ذه
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 مقدمه 

ي  نويسنده افكار و ذهنيات خود را با نوشته ها و ي  مجس ه سداز تجسد هايش را بدا    

شكل دادن و ارائه آن در ي  مجسم و ي  نقاش هنر نقاشي اش را در تابلوها و خالصده  

به جامعه عرضه مي كندد .   علم و هنر و فرهن  را در قالب طرح هاي ي  بناي  مع ار 

هنر ي  آرشيتكت ، خطوط گوياي تجس هائيست از ع لكردهاي ي  بندا كده در قالدب    

 طرح مع اري عرضه مي كند . 

وقتي ي  آرشيتكت ساخت اني را طرح مي كند از مج وعه داندش قرنهدا اسدتفاده مدي     

يدا پناهگداهي بدا    كند . مع اري از وقتي كه انسان اوليه اولير باربراي خدانواده اش ادار   

پناهگاه را سقف طرح كرد شروع شد . رسم و طرح مع اري وقتي انسان اولير طرح اير 

 روي شر يا خاك كشيده و قبالً نقشه استفاده از مواد موجود را ريخته شروع شد . 

تاريخ طرح مع اري را مي توان در جنبش بزرگ تاريخ بشر و مسدتقي اً بدا آن جسدتجو    

سراسر اير جنبش تاريخي ، به سنگيني به پيش مي رفت رياضديات  كرد . آرشيتكت در 

و علوم تكيه كرده است . اير پيش رفت ها منجر به ايجاد مدواد سداخت اني و متددهاي    

 تازه شده است .  
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آرشيتكت طراح با نقشه كش بايد قادر به تبديل شكل ها ، مواد ، رنگها و مقياسدات بده   

از علم مهندسي مع اري سر در بياورد تا بتواندد بناهدا را   بنايي جالب و زيبا باشد. و بايد 

مستحكم تر بسازد . و بايد بتواند فضاي مكوجود را به منظور بوجود آوردن ساخت انهاي 

 مفيد ، متعادل تقسيم كند .     

 

 

 معرفي با شهرستان ابهر 

 ضاعت االداب  لواله ال تقطع اخبار االزمينه بعضها عر بعض و درست العلوم و

اگر نوشتر نبود اخبار زماني به زمان ديگر ن ي رسيد و علوم و آداب محدو و ندابود مدي    

 شد . 

 نام شهر :  در قديم اوهر نام فعلي ابهر و نام رايج آن در اصطالح عاميه ابر . 

قيقده   9درجه طول شدرقي و   49دقيقه و  13موقعيت جغرافيايي ك واقع در حد فاصل 

 رض ش الي . درجه ع 36و 

درجه و حدداقل مطلدق    38متر حداكثرمطلق درجه حرارت  1541ارتفاع از سطح دريا : 

 درجه سانتيگراد .  5/15برودت 

 نفر با شهرستان .   191544ه ش  1331ج عيت : بر اسا  سد ش اري سراسي سال 

ركدز  كيلدومتر تدا زنجدان م    81كيلومتر تدا قدزوير    541فاصله ها : فاصله تا مركز تهران 

     كيلومتر .     91استان 



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 .به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید قیمت سه هزار تومان

 6 

تقسي ات كشوري : بر اسا  آخرير تقسي ات كشوري استان زنجان واقع شددهو داراي  

هيدج ، صائير قلعه و آبادي و چهار شهر به نام هاي ابهر ،  134دهستان و  9بخش ،  3

 سلطانيه مي باشد .  

ويل داده شد . و نقشه ساخت ان مسكوني توسط آقاي مح د بيگي تح 4/3/85در تاريخ 

پس از كشيدن ن ا ، برش ، پالن پي كني و آكس بندي ستونها ، پالن بادبندي و آكدس  

تحويدل داده   15/3/85در تاريخ  outocadبندي ستونها ، پالن تير ريزي توسط برنامه 

 شد . 

 

  معرفي محل كارورزي 

ه . ايدر دفتدر واقدع در    تاسديس شدد   1333دفتر شركت ساخت اني ابهدر رود در تداريخ   

شهرستان ابهر ابتداي خيابان طالقاني جنوبي و جز شركتهاي سهامي خاص مي باشدد .  

دفتر ابهر رود متعلق به جناب آقاي باب  مح دبيگي داراي مدرك ليسانس ع ران مدي  

باشد . و كارهاي ساخت اني و پروژه هاي زيادي را اجرا و به ات ام رسدانده اندد از ج لده    

هاي اير دفتر : به ات ام رساندن پروژه هاي سبز كشت ، به ات دام رسداندن پدروژه    فعاليت

   كارخانه مينو ، به ات ام رساندن پروژه هاي مسكوني و ... مي باشد . 

نقشه ساخت اني مسكوني توسط آقاي مح دبيگي به بندده تحويدل    3/85/ 15در تاريخ 

يزي ، پالن بادبندي و آكدس بنددي سدتونها و    دادند و پس از كشيدن ترسيم پالن تير ر
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در  CAD  پالن پي كني و آكس بندي ستونها ، بدرش ، ن داي شدرقي توسدط برنامده      

 به ايشان تحويل داده شد .     54/3/85

در روز سه شنبه نقشه ساخت اني مسكوني توسط سر پرست كدارورز   55/3/85در تاريخ 

م ن اي جندوبي ، بدرش ، پدالن ، بادبندد و آكدس بنددي       تحويل داده شد و پس از ترسي

بده   CADستونها و پالن پي كني و آكس بندي ستونها و پالن تير ريزي توسط برنامده  

 تحويل داده شد .   6/8/85سر پرست كارورز در تاريخ 

نقشه ساخت ان مسكوني توسط آقاي مح د بيگي تحويدل داده شدد و    8/8/85در تاريخ 

ترسيم ن اها ، برش ، پالن بادبند و آكس بندي ستونها و پالن پي كندي و آكدس    پس از

و آكس بندي سدتونها و پدالن تيدر ريدزي توسدط برنامده        و پالن پي كنيبندي ستونها 

CAD  به ايشان تحويل داده شد . 13/8/85در تاريخ 

 

ي مح د بيگي تحويل داده شد و نقشه ساخت ان مسكوني توسط آقا 51/8/85در تاريخ 

پس از ترسيم ن اها ، برش ، پالن بادبند و آكس بندي ستونها و پالن پي كندي و آكدس   

بندي ستونها و پالن پي كني و آكس بندي سدتونها و پدالن تيدر ريدزي توسدط برنامده       

CAD  به ايشان تحويل داده شد. 55/8/85در تاريخ 

ساخت ان مسكوني توسط آقاي مح د بيگي تحويل داده شد و  نقشه 59/8/85در تاريخ 

پس از ترسيم ن اها ، برش ، پالن بادبند و آكس بندي ستونها و پالن پي كندي و آكدس   
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بندي ستونها و پالن پي كني و آكس بندي سدتونها و پدالن تيدر ريدزي توسدط برنامده       

CAD به ايشان تحويل داده شد. 4/9/85 در تاريخ 

نقشه ساخت ان مسكوني توسط آقاي مح د بيگي تحويدل داده شدد و    6/9/85در تاريخ 

پس از ترسيم ن اها ، برش ، پالن بادبند و آكس بندي ستونها و پالن پي كندي و آكدس   

بندي ستونها و پالن پي كني و آكس بندي سدتونها و پدالن تيدر ريدزي توسدط برنامده       

CAD  ل داده شدبه ايشان تحوي 16/9/85در تاريخ . 

 

 

 

 

 

 

 

 نتيجه گيري 

با در نظر گرفتر مل كارورزي نتيجه اي كه براي اير جانب به ع ل آمد را مدي تدوان از   

چند جهت بررسي ن ود . كه به خالصه اي از آنها اشاره مي كنيم . در برابر انجدام دادن  

اي اجرايدي كده بدراي    كارهاي ع لي بايد از سواد كافي برخوردار باشيم تا در انجام كاره

اولير بار تحت نظر و بررسي قرار مي گيرند دچار ترديد و ناتواني نشديم . يكدي از مهدم    
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ترير ويژگي هاي در  مع اري دارا بودن پشت كار و اعت اد به نفس مي باشد كه بايدد  

 در انجام كارهاي اجرايي ويژگي ها را دارا بود . 

مور به دست آوردن تجربه بكارگيري از مفاهيم خستگي ناپذير بودن پافشاري در انجام ا

 تئوري و اجراي آنها در مراحل كار ع لي يكي ديگر از نتايج گرفته شده مي باشد .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيشنهاد 

نظر به اينكه دفتر كارورزي اينجانب به داليلي اكثر اوقات روز بسته مي باشدد پيشدنهاد   

رشنا  اداره شود مطلقاً اربداب رجدوع   مي شود اگر دفترهاي فني در اختيار چند نفر كا
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بيشتر مراجعه مي كند در نتيجه كارهاي زيادي صورت مي گيرد و ه  نير اگر از ابزار 

نقشه كشي مثل ميز نقشه كشدي ، چدرام مخصدوص، ميدز ندوري ، راپيدد و ... در ت دام        

دفترهاي فني مقدور باشد كارورزان در انجام امدور محولده بيشدتر دقدت و پدروژه هداي       

   مي كنند .  بيشتري را قبول 
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 فرم گزارش هفتگي 

 ش اره دانشجويي:                     نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                             رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                     تاريخ شروع كارورزي : 

 3/3/85تا تاريخ                             1/3/85هفته اول                                       از تاريخ 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :                      محل امضاء كارورز :                    

 نظر مدر  كارورزي :
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 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                             نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           يخ شروع كارورزي : تار

 14/3/85تا تاريخ                             8/3/85هفته دوم                                      از تاريخ 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :     محل امضاء كارورز :                                
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 نظر مدر  كارورزي :

 

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                         نام و نام خانوادگي  :

 مركز آموزشي : ابهر                                رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي :

 51/3/85تا تاريخ                             15/3/85هفته سوم                                       از تاريخ 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه
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 محل امضاء سرپرست :               محل امضاء كارورز :                           

 نظر مدر  كارورزي :

 

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                            تاريخ شروع كارورزي : 

تدددا تددداريخ                             55/3/85هفتددده چهدددارم                                       از تددداريخ 

58/3/85 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه
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  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :             محل امضاء كارورز :                                

 نظر مدر  كارورزي :

 

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                 نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي :

 5/8/85تا تاريخ                             59/3/85از تاريخ     هفته پنجم                                  

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه
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  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :                        محل امضاء كارورز :                 

 نظر مدر  كارورزي :

 

 ش هفتگی فرم گزار

 ش اره دانشجويي:                                نام و نام خانوادگي  

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                            تاريخ شروع كارورزي : 

 15/8/85تا تاريخ                             6/8/85هفته ششم                                      از تاريخ 

  شنبه

  يكشنبه
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  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 سرپرست :محل امضاء     محل امضاء كارورز :                         

 نظر مدر  كارورزي :

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                              نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي : 

 19/8/85تا تاريخ                            13/8/85هفته هفتم                                      از تاريخ 

  شنبه



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :                    محل امضاء كارورز :                     

 نظر مدر  كارورزي :

 

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                        رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                               روع كارورزي : تاريخ ش



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 56/8/85تا تاريخ                            51/8/85هفته هشتم                                       از تاريخ

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

   

 محل امضاء سرپرست :       ل امضاء كارورز :                                مح

 نظر مدر  كارورزي :

 

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                 نام و نام خانوادگي  : 



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 

 .به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید قیمت سه هزار تومان

 21 

 مركز آموزشي : ابهر                                    رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                            تاريخ شروع كارورزي : 

 3/9/85تا تاريخ                             53/8/85هفته نهم                                       از تاريخ

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :         محل امضاء كارورز :                        

 نظر مدر  كارورزي :

 

 



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                 نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     ه تحصيلي :رشت

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                          تاريخ شروع كارورزي : 

 11/9/85 تا تاريخ                            4/9/85هفته دهم                                      از تاريخ 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :                   محل امضاء كارورز :                 

 نظر مدر  كارورزي :



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                              نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي :

 13/9/85تا تاريخ                             11/9/85 هفته يازدهم                                     از تاريخ

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 محل امضاء سرپرست :              محل امضاء كارورز :                          

 نظر مدر  كارورزي :

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                             نام خانوادگي  : نام و 

 مركز آموزشي : ابهر                                    رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي : 

تددا تدداريخ                              18/9/85از تدداريخ                                     هفتدده دوازدهددم    

54/9/85 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهار شنبه

  پنج شنبه



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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  ج عه

 

 :محل امضاء سرپرست             محل امضاء كارورز :                           

 نظر مدر  كارورزي :

 

 فرم گزارش هفتگی 

 ش اره دانشجويي:                                نام و نام خانوادگي  : 

 مركز آموزشي : ابهر                                     رشته تحصيلي :

 ل كارورزي : دفتر فني ابهر رود  مح                         تاريخ شروع كارورزي :

تددا تدداريخ                              55/9/85هفتدده سدديزدهم                                      از تدداريخ   

1/11/85 

  شنبه

  يكشنبه

  دوشنبه

  سه شنبه



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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  چهار شنبه

  پنج شنبه

  ج عه

 

 محل امضاء سرپرست :           محل امضاء كارورز :                              

 نظر مدر  كارورزي :

 

 فرم گزارش ماهانه 

 ش اره گزارش ....................                                                                                

 ه دانشجويي : ش ار                                        نام و نام خانوادگي : 

 مركز آموزشي : ابهر                                                 رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفترفني ابهر رود                             تاريخ شروع كارورزي : 

 1/8/85تا تاريخ    1/3/85از تاريخ            سوم    دوم                    ماه         اول   



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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معرفي خود به دفتر و انجام امور دفتري رسيدگي به ي  سدري گزارشدات و انجدام دادن    

 امور مربوطه به پروژه ها . بررسي پالن ها و دريافت اطالعات مربوطه جهت اقدامات اوليه.

   

 محل امضاء سرپرست :        محل امضاء كارورز :                               

 نظريه مدر  كارورزي :

 

 فرم گزارش ماهانه 

 ش اره گزارش ....................                                                                                

 ش اره دانشجويي :                             نام و نام خانوادگي : 

 مركز آموزشي : ابهر                                   رشته تحصيلي :



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 محل كارورزي : دفترفني ابهر رود                           تاريخ شروع كارورزي : 

 1/9/85 تا تاريخ   1/8/85ماه         اول               دوم            سوم            از تاريخ

انجام دادن امور مربوطه به دفتر و رسيدگي بده امدور دفتدري و تهيده يد  سدري پدالن        

 ساخت اني . 

     

 محل امضاء سرپرست :          محل امضاء كارورز :                           

 نظريه مدر  كارورزي :

 

 

 

 

 فرم گزارش ماهانه 

 ش اره گزارش ....................                                                                                



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 ش اره دانشجويي :                                   نام و نام خانوادگي : 

 مركز آموزشي : ابهر                                   رشته تحصيلي :

 محل كارورزي : دفترفني ابهر رود                            خ شروع كارورزي : تاري

تدددا تددداريخ    1/9/85مددداه         اول               دوم            سدددوم            از تددداريخ

1/11/85 

انجام دادن امور مربوطه به دفتر و تهيه ي  سري پالن سداخت اني ، تقددير ئدو تشدكر و     

 يه گزارشات نهايي .   ته

     

محددل امضدداء كددارورز :                                                           محددل امضدداء    

 سرپرست :

 نظريه مدر  كارورزي :



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 گزارش ماهيانه سرپرست كارورزي 

 انقالب:                                       تاريخ               

 ) ماه اول        ماه دوم        ماه سوم     (                                      پيوست:

 نام سرپرست كارورز :                                 :  گزارش از تاريخ 

 نام واحد صنعتي مربوطه : دفتر فني ابهر رود                                   س ت :   

 مركز آموزشي : دفتر فني ابهر رود                  نام و نام خانوادگي كارورز : 

 توضيحات   عالي خوب متوسط ضعيف عناوير رديف

رعايت نظدم و تربيدت و انضدباط در محدل      1

 كارورزي

   *  

  *    ه ه كاري با ديگرانميزان عالق 5

  *    عالقه به فراگيري 3

  *    استعداد فراگيري 4

  *    پي گيري وظايف و ميزان پشتكار   5

  *    مديريت و رفتار با افراد تحت سرپرستي   6

ارزش پيشنهادات كارورز در جهدت بهبدود    3

 كار  

   *  

  *    كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي   8

 تعداد روزهاي ايبت : اير موجه / موجه  



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 پيشنهادات سرپرست كارورز جهت بهبود برنامه كارورزي :

 محل امضاءسرپرست كاورز

 گزارش ماهيانه سرپرست کارورزی  

 انقالب:                                      تاريخ :       

 ) ماه اول        ماه دوم        ماه سوم     (                                      پيوست:

س ت : مهندد  ع دران                           نام سرپرست كارورز : :      گزارش از تاريخ

 ام واحد صنعتي مربوطه : دفتر فني ابهر رود ن

 مركز آموزشي : دفتر فني ابهر رود                نام و نام خانوادگي كارورز : 

 توضيحات   عالي خوب متوسط ضعيف عناوير رديف

رعايددت نظددم و تربيددت و انضددباط در محددل   1

 كارورزي

   *  

  *    ميزان عالقه ه كاري با ديگران 5

  *    القه به فراگيريع 3

  *    استعداد فراگيري 4

  *    پي گيري وظايف و ميزان پشتكار   5

  *    مديريت و رفتار با افراد تحت سرپرستي   6

  *    ارزش پيشنهادات كارورز در جهت بهبود كار   3

  *    كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي   8



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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 / موجه   تعداد روزهاي ايبت : اير موجه

 پيشنهادات سرپرست كارورز جهت بهبود برنامه كارورزي :

 محل امضاءسرپرست كاورز

 گزارش ماهيانه سرپرست کارورزی  

 انقالب:                                       تاريخ :         

 ) ماه اول        ماه دوم        ماه سوم     (                                      پيوست:

سد ت : مهندد  ع دران            نام سرپرست كارورز :                     گزارش از تاريخ 

 ي ابهر رود نام واحد صنعتي مربوطه : دفتر فن

 مركز آموزشي : دفتر فني ابهر رود           نام و نام خانوادگي كارورز : 

 توضيحات   عالي خوب متوسط ضعيف عناوير رديف

رعايددت نظددم و تربيددت و انضددباط در محددل   1

 كارورزي

   *  

  *    ميزان عالقه ه كاري با ديگران 5

  *    عالقه به فراگيري 3

  *    اد فراگيرياستعد 4

  *    پي گيري وظايف و ميزان پشتكار   5

  *    مديريت و رفتار با افراد تحت سرپرستي   6

  *    ارزش پيشنهادات كارورز در جهت بهبود كار   3



ویرایش و خرید آن به فایل ورد فقط جهت مشاهده می باشد. جهت این 
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  *    كيفيت گزارشهاي كارورز به واحد صنعتي   8

 تعداد روزهاي ايبت : اير موجه / موجه  

 رز جهت بهبود برنامه كارورزي :پيشنهادات سرپرست كارو

 محل امضاءسرپرست كاورز

 ي نهايي كارورزيارزياب

 ش اره دانشجويي                            نام و نام خانوادگي كارورز : 

 مركز آموزشي : ابهر                                    رشته تحصيلي :

 تاريخ خات ه كارورزي :                                تاريخ شروع كارورزي : 

 محل كارورزي : دفتر فني ابهر رود    

 توضيحات عالي خوب متوسط ضعيف عوامل ارزيابي ش اره

      ج ع نظرات مدر  در  كارورزي 1

  *    ج ع نظرات سرپرست كارورزي 5

      ارزيابي گزارشات كارورزي دانشجو 3

 

 امضاء مدر  كارورزي :نام و 
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 ارزيابي نهايي

  ن ره به حروف

  ن ره به عدد

 

 نام و امضاء سرپرست گروه آموزشي 

 

بددا شدد اره    ................................دانشددجوي رشددته      ................................................خددانم 

سداعت در   ....................دوره كارآموزي خود را بده مددت    ....................................دانشجويي

 .  است در دفتر فني ابهر رود با موفقيت گذرانده.. ماه ............عرض 
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