
  1فرم شماره 
 اطلاعات كارآموزي

  
 مراجعه نماييد. "آيين نامه كارآموزي"براي اطلاعات بيشتر به مهم : تمام اطلاعات خواسته شده را وارد كنيد. تذكر 

  نام استاد:  گروه آموزشي:
 مشخصات كارآموز -1

    مقطع تحصيلي:     نام و نام خانوادگي:
    تعداد واحدهاي گذرانده:    رشته و گرايش:

    تعداد واحدهاي ترم جاري:    شماره دانشجويي:
    معدل كل :    شماره تلفن كارآموز:

    :  Emailآدرس 
  مشخصات واحد صنعتي -2

    نام واحد صنعتي :
نوع خدمات يا محصول 

  واحد صنعتي:
  

    تعداد كاركنان :
آدرس دقيق محل كار 

   :و تلفن آموزي
  
  

نام واحد / بخش يا اداره 
  :محل كارآموزي

  

    تلفن محل (با كد شهر) :
    نام سرپرست كارآموز:

    سمت سرپرست كارآموز:
    تلفن سرپرست كارآموز:

  برنامه كارآموزي -3

روزهاي هفته (حضور     تاريخ شروع:
  كارآموز):

  

ساعات حضور كارآموز     تاريخ پايان:
  در واحد صنعتي

  

نوع وظايف يا فعاليت
هايي كه كارآموز در 

انجام  واحد صنعتي
  *خواهد داد:

تعطيلات واحد صنعتي   
غير از تعطيلات رسمي 
(درصورت وجود ذكر 

  نماييد):

  

  
  . گرددتاييد  مسئول كارآموزي مؤسسه* نوع وظايف و فعاليتها بايد توسط 

  
  
  
  



3فرم شماره   
 پذيرش كارآموز

  
شماره:                    

:تاريخ               
:پيوست            
 
 از:

: مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري به  
 
  بدينوسيله با كارآموزي خانم / آقاي  مورخ  با سلام، عطف به نامه شماره 
تابستان   دوم/ مقطع                   ورودي سال         آن مؤسسه در نيمسال اول/         دانشجوي رشته

موافقت مي گردد. 13        
ه كارآموزي به شرح ذيل مي باشد.مشخصات محل كارآموزي و برنام  

مشخصات محل كارآموزي -الف  
  زمينه فعاليت شركت (نوع خدمات يا محصولات) -1
 تعداد پرسنل -2

 آدرس و تلفن محل كارآموزي -3

 
برنامه كارآموزي -ب  

شرح مختصري از وظايف و فعاليتهاي دانشجو: -1       
 

نام سرپرست كارآموزي :  -2          سمت :    
درجه علمي و مدرك:          رشته:         

 
روزهاي كاري : -3      ساعات كاري:             

 
تاريخ شروع به كار : -4       

 
 

 مهر و امضا   نام و نام خانوادگي 
 
 

اده شود.)تحويل د استاد مربوطه، بايستي توسط كارآموز به  تمامي قسمت ها تكميل كامل(اين فرم پس از   

  
  
  
  
  



  4اره فرم شم
 گواهي انجام كارآموزي

 
شماره:            

تاريخ:                   
پيوست:                
 
 به : مؤسسه آموزش عالي اقبال لاهوري
 از:
 موضوع: گواهي پايان دوره كارآموزي
 
  گواهي مي شود: خانم / آقاي   مورخ  با سلام ، عطف به معرفي نامه شماره 

مقطع                    ورودي سال          از تاريخ             دانشجوي رشته          به   لغايت 
روز و در مجموع        مدت  ساعت، دوره كارآموزي خود را زير نظر سرپرست كارآموز آقاي / خانم         
 گذرانده است و ارزيابي نامبرده طبق جدول زير مي باشد.   
 

در واحد صنعتي تكميل مي گردد) (جدول زير توسط سرپرست كارآموز  
 ضريب مردود ضعيف متوسط خوب عالي اظهار نظر سرپرست كارآموز رديف

 2      حضور و غياب، رعايت نظم و مقررات كارگاه 1
 1      ميزان علاقه به همكاري با ديگران 2
 2      علاقه به فراگيري 3
 1      استعداد فراگيري 4
ان پشتكارپيگيري وظايف و ميز 5       2 
 2      ارزش پيشنهادهاي كارآموز جهت بهبود كار 6
 2      كيفيت گزارشهاي كارآموز به واحد صنعتي 7

 
 

 تعداد روزهاي مرخصي*:
 تعداد روزهاي غيبت:

 * مرخصي با موافقت سرپرست كارآموزي و استاد كارآموزي
 

نمره) 20(از ارزيابي گزارش كارآموزي
به حروفنمره گزارش   نمره گزارش به عدد 

  
 
 توضيحات :
 تاريخ:    نام سرپرست كارآموز: 

 امضا و مهر:


