گسارش کارآموزی
هرکس  :تْار
داًطکذُ..........................:تخص.............................:

هکاى:
هَضَع:
استاد کارآهَزی :
تْیِ کٌٌذُ :
ترم  ..............:سال ........................:

گسارش پیشرفت کار آموزی شماره 1
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :کیَاى جذیاى
ضوارُ داًطجَیی 871020736 :

استاد کار آهَزی :هٌْذس هیرزاتیگی
سرپرست کارآهَزیٍ :حیذ هَهي

رضتِ  /گرایص :الکترٍتکٌیک  ،فٌی حرفِ ای

ترم ٍ کذ کار آهَزی:

هقطغ تحصیلی  :کارداًی

تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:

فؼالیتْای اًجام ضذُ :

فؼالیت ّای آتی :

هطکالت :

پیطٌْادات :
تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:
ًظریِ سرپرست کار آهَزی :

تاریخ ٍ اهضا سرپرست کار آهَزی :
ًظریِ استاد کارآهَزی:

تاریخ ٍ اهضا استاد کارآهَزی:

گسارش پیشرفت کار آموزی شماره 2
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :کیَاى جذیاى
ضوارُ داًطجَیی 871020736 :

استاد کار آهَزی :هٌْذس هیرزاتیگی
سرپرست کارآهَزیٍ :حیذ هَهي

رضتِ  /گرایص :الکترٍتکٌیک  ،فٌی حرفِ ای

ترم ٍ کذ کار آهَزی:

هقطغ تحصیلی  :کارداًی

تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:

فؼالیتْای اًجام ضذُ :

فؼالیت ّای آتی :

هطکالت :

پیطٌْادات :
تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:
ًظریِ سرپرست کار آهَزی :

تاریخ ٍ اهضا سرپرست کار آهَزی :
ًظریِ استاد کارآهَزی:

تاریخ ٍ اهضا استاد کارآهَزی:

گسارش پیشرفت کار آموزی شماره 3
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :کیَاى جذیاى
ضوارُ داًطجَیی 871020736 :

استاد کار آهَزی :هٌْذس هیرزاتیگی
سرپرست کارآهَزیٍ :حیذ هَهي

رضتِ  /گرایص :الکترٍتکٌیک  ،فٌی حرفِ ای

ترم ٍ کذ کار آهَزی:

هقطغ تحصیلی  :کارداًی

تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:

فؼالیتْای اًجام ضذُ :

فؼالیت ّای آتی :

هطکالت :

پیطٌْادات :
تاریخ ٍ اهضا داًطجَ:
ًظریِ سرپرست کار آهَزی :

تاریخ ٍ اهضا سرپرست کار آهَزی :
ًظریِ استاد کارآهَزی:

تاریخ ٍ اهضا استاد کارآهَزی:

باسمه تعالی
((فرم بازدید از محل کار آموزی))

دانشجو :کیَاى جذیاى
شماره دانشجویی 871020736 :

رشته  :الکترٍ تکٌیک
استاد کارآموزی  :هٌْذس هیرزاتیگی

ردیف تاریخ تازدیذ اػالم ًظر استاد کار آهَزی

اهضا

1
2
3
4
ًام ٍ ًام خاًَادگی سرپرست کارآهَزی:

هْر ٍ اهضا:

تَجِ ایي فرم تایذ در پایاى دٍرُ کارآهَزی تِ اهضا ٍ تائیذ سرپرست هحل کارآهَزی
رسیذُ ٍ تِ پیَست گَاّی پایاى دٍرُ تِ دفتر ارتثاط تا صٌؼت ارائِ گردد.

فرم خالصه اطالعت کار آموزی

وام يوام خاوًادگی داوشجً :کیًان جدیان

شمارٌ داوشجًیی871020736:

رشتٍ  /گرایش:

الکتريتکىیک /فىی ي حرفٍ ای

مقطع تحصیلی  :کارداوی

استاد کارآمًزی :مُىدس میرزا بیگی

سرپرست کارآمًزی :يحید مًمه

ترم ي کد کارآمًزی:

تاریخ ي امضا داوشجً :

وام محل کارآمًزی:

آدرس ي تلفه محل کارآمًزی:

سرپرست کارآمًزی:

عىًان ي مًضًع کارآمًزی:

شريع ي ريزَای کار آمًزی:

تاریخ ٍ اهضا استاد کار آهَزی:

((فرم پایان دوره کار آموزی))
استاد کار آهَزی :هٌْذس هیرزاتیگی

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :کیَاى جذیاى

سرپرست کارآهَزیٍ :حیذ هَهي

ضوارُ داًطجَیی 871020736 :
رضتِ  /گرایص :الکترٍتکٌیک  ،فٌی حرفِ ای

ترم ٍ کذ کار آهَزی:

هحل کارآهَزی:

هَضَع کارآهَزی:

ًظریِ سرپرست کارآهَزی

ػالی

خَب

هتَسظ

ضؼیف

ً 4ورُ

ً 3ورُ

ً 2ورُ

ً 1ورُ

حضَر ٍ غیاب ٍ رػایت ًظن ٍ ترتیت در ٍاحذ
صٌؼی
هیساى ػالقِ تِ ّوکاری فراگیری
کسة تجرتِ کاری ٍ تکارگیری تکٌیک ّا
ارزش پیطٌْادات کارآهَز جْت تْثَد کار
کیفیت گسارضْای کارآهَز تِ ٍاحذ صٌؼتی
پیطٌْادات سرپرست کارآهَزی جْت تْثَد ترًاهِ کارآهَزی:

تَضیح:

اهضا استاد کارآهَزی:
تاریخ:
اهضا سرپرست کارآهَزی:

ًورُ ًْایی تِ حرٍف

ًورُ ًْایی تِ ػذد

تاریخ:

اهضا ٍتائیذ هذیر گرٍُ

اهضا ٍتائیذدفتر ارتثاط تا صٌؼت

تاریخ :

تاریخ:

