شـماره:
تـاریخ................................................................ :
پیوست :کارنامه آموزشی /پرینت انتخاب واحد
................................................................

واحد تهران شرق
فرم درخواست معرفی دانشجو به شرکت /دفتر /مؤسسات صنعتی جهت گذراندن دوره کارآموزی

فرم – الف 3 -

رییس اداره ارتباط با صنعت و جامعه واحد تهران شرق :

با سالم و احترام ،بدینوسیله پس از بررسی وضعیت آموزشی دانشجو ،اعالم میشود که نامبرده من عی جهت اخذ واحد کارآموزی نداشته و جهت گذراندن دوره کارآموزی به آن اداره
معرفی میگردد.
شود

آموزش تکمیل

این قسمت توسط

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:
تعداد واحد کارآموزی:
سال تحصیلی:

رشته:

مشخصه درس:
-

نیمسال تحصیلی:

مقطع:
کاردانی /

تعداد واحد گذرانده:
اول /

دوم /

تابستان

کارشناسی /

کارشناسی ناپیوسته

نام استاد کارآموزی:

محل کارآموزی

آدرس و تلفن

نام و نامخانوادگی دانشجو:

آدرس محل کارآموزی:

تاریخ و امضاء
توع شرکت  /دفتر  /کارگاه :

تلفن تماس:

تایید نهایی

کارشناس گروه:
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

خصوصی

دولتی

مدیرگروه:
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء

استاد کارآموزی:
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

صنعت

ارتباط با

تأییدیه دفتر

رییس اداره ارتباط با صنعت:
نام و نام خانوادگی:
تاریخ و امضاء:

سرپرست محترم کارآموزی:
احتراماً ،دانشجو  ..........................................................به عنوان کارآموز به آن شرکت /دفتر /شرکت طی نامه شماره
 .......................................مورخ  31....... / ....... /.......معرفی میگردد.

ادراه محترم ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد واحد تهران شرق

فرم ( -2پایان دوره کارآموزی)

با سالم و احترام ،با توجه به اتمام پایان دوره کارآموزی دانشجوی نامبرده ،نمره ایشان جهت هر گونه اقدام مقتضی اعالم میگردد.
نظر سرپرست شرکت /دفتر /کارگاه در تعیین نمره (حداکثر  9نمره):

هر گزینه یک نمره

جمع نمره سرپرست شرکت /دفتر /کارگاه (از  9نمره)

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی

به عدد:

میزان عالقه به همکاری و فراگیری و تجربه کاری و بهکارگیری تکنیکها

به حروف:

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

نام و نام خانوادگی:

کیفیت گزارشهای کارآموزی به واحد صنعتی

مهر ،تاریخ و امضاء:

نظر استاد کارآموزی در تعیین نمره (حداکثر  61نمره):

هر گزینه دو نمره

جمع نمره استاد کارآموزی (از  61نمره)

ویرایش و رعایت سرفصلهای ارائه شده در گزارش کار برابر آئیننامه کارآموزی

به عدد:

استفاده از تکنولوژی نو و بهکارگیری تکنیکهای فنی در محیط کار
کیفیت نوآوری و ارزش علمی ،کاربردی گزارش کار

به حروف:

رعایت دستورالعمل های استاد کارآموزی در کارآموزی و تهیه گزارش کار
تکنیکهای ارائه شده در انجام عملیات کارآموزی توسط کارآموز
تبحر علمی و کاربردی کارآموز با توجه به بررسی عمقی و تحلیل موضوعی گزارش کار

نام و نام خانوادگی:

ارائه اسناد و تصاویر مرتبط با سرفصلهای کارآموزی در گزارش کار

تاریخ و امضاء:

ارائه پیشنهادات اصالحی پس از کسب تجربیات کاربردی در زمینه کارآموزی

رییس محترم اداره ارتباط با صنعت و جامعه واحد:

امضاء استاد کارآموزی:

امضاء مدیر گروه:

نمره نهایی کارآموزی دانشجوی فوق به شرح ذیل اعالم میگردد.
نمره به عدد:

نمره به حروف:

تاریخ:

تاریخ:

مراحل کارآموزی با توجه به موارد فوق برابر مقررات و در زمانبندی مجاز صورت پذیرفته و گزارش کار آن بر روی  CDبا توجه به تأیید
علمی و محتوایی توسط استاد کارآموز ،برابر آئیننامه تحویل اداره ارتباط با صنعت واحد گردید.

رییس اداره ارتباط با صنعت:
تاریخ و امضاء:

نشانی :تهران– بزرگراه امام رضا (ع)– شهرک قیامدشت -خیابان شهید باهنر -دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرق
صندوق پستی 63731-631 :تلفن 33159513-15 :نمابرEmail:info@iauet.ac.ir 33139366 :

http://www.iauet.ac.ir

