
 

 با��ه �عا�ی 

گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 

 معرفی مرکز کارآموزي/ کارورزي مورد نظر دانشجوفرم 

 کارشناسی پیوسته نرم افزار  آي تی                                               - کارشناسی پیوسته   رشته:

                                            کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر کاربردي نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته علمی 

           کاربردي نرم افزار کامپیوتر          -لمیکاردانی ناپیوسته ع       کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات ( -کاردانی ناپیوسته علمیICT( 

 سال .......      تابستان       دوّم      نیمسال اخذ کارآموزي/ کارورزي:  اوّل   نام و نام خانوادگی دانشجو: 
گذرانده    تعداد واحدهاي  شماره دانشجویی:

 پایان ترم گذشته: 
 تأیید کارشناس گروه 

 در مورد تعداد واحدها 
 نام مرکز کارورزي/ کارآموزي:

 سایر ............................................................ (ذکر کنید) خصوصی                  نیمه دولتی                  دولتی                 نوع مرکز:              
 بینی شده براي دانشجوهاي پیشفعالیت هاي اصلی مرکزفعالیت

  
  
  
  
  
  
  
  

 آدرس دقیق محل کارورزي/ کارآموزي:
 
 تلفن محل کارورزي/ کارآموزي: 

 کارورزي/ کارآموزي:نام سرپرست مستقیم 
 مهر و امضاي سرپرست کارورزي/ کارآموزي:

 امضاي دانشجو: 

 نتیجه بررسی به نظر استاد کارورزي/ کارآموزي:
                  شود                                               موافقت می شود مخالفت می 

 تاریخ شروع: 
 تاریخ پایان:

 کارورزي/ کارآموزي:                                                         تاریخ و امضاي استاد کارورزي/ کارآموزي:نام استاد 

 

 

 

 1پیوست شماره 
 

 ............. .............................�ر�خ:
 ............. ........................... ... �ماره:



 

 با��ه �عا�ی 

گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 گزارش هفتگی 

 

 شماره دانشجویی:     نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                     

 رشته:
                                            کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر کاربردي نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته علمی 

           کاربردي نرم افزار کامپیوتر          -کاردانی ناپیوسته علمی       کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات ( -کاردانی ناپیوسته علمیICT( 

 تاریخ ایام هفته 
 ساعت
 ورود 

 ساعت
 خروج

 خالصه عملکرد 
محل امضاي  

 دانشجو 
محل امضاي  

 سرپرست

 شنبه 
 
 

     

 یکشنبه 
 
 

     

 دوشنبه 
 
 

     

 سه شنبه 
 
 

     

 چهارشنبه 
 
 

     

 پنج شنبه 
 
 

     

 تعداد روزهاي مرخصی:

 تعداد روزهاي غیبت: 

 مالحظات:

 

 پژوهشی جهاد دانشگاهیمجتمع آموزشی و  -بلوار ذوالفقار جنوبی  -میدان والیت -مسکن مهر -بلوار الکان  -میدان گاز -رشت
 013 -32465562، دورنگار: 013 -33448994 -7و  013 -32465557تلفن: 

www.jdrasht.ac.ir 

 

 2پیوست شماره 
 

 



 با��ه �عا�ی 

گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 گزارش مشروح ماهانه 

 

 شماره دانشجویی:                            نام و نام خانوادگی دانشجو:                              

 رشته:
                                            کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر کاربردي نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته علمی 

           کاربردي نرم افزار کامپیوتر          -کاردانی ناپیوسته علمی        کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات ( -اردانی ناپیوسته علمیکICT( 

  شرح گزارش:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نام، نام خانوادگی و امضا و مهر سرپرست کارورزي/ کارآموزي:                                                             نام، نام خانوادگی و امضاي دانشجو: 
 

 مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی -بلوار ذوالفقار جنوبی  -میدان والیت -مسکن مهر -بلوار الکان  -میدان گاز -رشت
 013 -32465562، دورنگار: 013 -33448994 -7و  013 -32465557تلفن: 

www.jdrasht.ac.ir 

 

 3پیوست شماره 
 

 



 با��ه �عا�ی 

گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 فرم اعالم پایان دوره کارورزي/ کارآموزي 

 

 

 

 شعبه رشت موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی 

 شود: بدینوسیله گواهی می

ساعت در این مرکز مشغول   ..............به مدت    ......................................لغایت    ........................................از تاریخ    ..............................................................................کارورز  

 گردد./به کارورزي بوده است. مراتب جهت اطالع تقدیم می 

 

 مهر و امضا              

 سرپرست کارورزي/ کارآموزي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی -بلوار ذوالفقار جنوبی  -میدان والیت -مسکن مهر -بلوار الکان  -میدان گاز -رشت
 013 -32465562، دورنگار: 013 -33448994 -7و  013 -32465557تلفن: 

www.jdrasht.ac.ir 
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 5پیوست شماره 
 

 



گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 گزارش سرپرست کارورزي/ کارآموزي 

 

 شماره دانشجویی:                              خانوادگی دانشجو:                          نام و نام 

 سمت:                               نام و نام خانوادگی سرپرست:                       

 رشته:
                                         کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر  کاربردي نرم افزار کامپیوتر  -کاردانی پیوسته علمی 

         کاربردي نرم افزار کامپیوتر         -کاردانی ناپیوسته علمی      کاربردي ارتباطات و فناوري اطالعات ( -کاردانی ناپیوسته علمیICT( 

 موارد مورد نظر  ردیف
 نظر سرپرست کارورزي/ کارآموزي

 توضیحات 
 عالی خوب متوسط ضعیف

      رعایت نظم و ترتیب و انضباط در محیط کار 1
      میزان همکاري با دیگران 2
      جدید عالقه به فراگیري مطالب  3
      استعداد فراگیري مطالب جدید  4
      پیگیري وظایف و میزان پشتکار  5
      تأثیر پیشنهادات کارورز در بهبود کار 6
      هاي کارورز به واحد کارورزيکیفیت پزارش 7

      جمع کل
 

 (چهار): 4نمره سرپرست از 

  به عدد 

   به حروف 

 
 مهر سرپرست کارورزي/ کارآموزي:نام، نام خانوادگی، امضا و 

 
 

 مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی -بلوار ذوالفقار جنوبی  -میدان والیت -مسکن مهر -بلوار الکان  -میدان گاز -رشت
 013 -32465562، دورنگار: 013 -33448994 -7و  013 -32465557تلفن: 

www.jdrasht.ac.ir 
 
 
 
 

http://www.jdrasht.ac.ir/


 با��ه �عا�ی 

گا�ی وا�د ر�ت   �ؤس�ه آ�وزش عا�ی �ھاد دا��

 

 شیوه تنظیم گزارش نهایی:

 باید شامل موارد ذیل باشد:گردد و این گزارش در پایان کارآموزي/ کارورزي توسط دانشجو تنظیم و به مدرس مربوطه تحویل می

 . مشخصات دانشجو1

 مشخصات محل کارآموزي  .2

 . موضوع گزارش نهایی 3

 . فهرست مطالب و شماره صفحه4

 . معرفی محیط کار5

 . شرح فعالیت6

 تجهیزات مورد استفاده و عملکرد آنها . 7

 وري سازي و بهرهمنظور بهینه. پیشنهادات دانشجو به8

 دانشجو از دوره . میزان رضایت 9

 . مطالعات و تحقیقات جنبی10

 هاي فراگرفته شده توسط دانشجو . آموزش11

 . سایر موارد با مدرس و سرپرست بخش کارآموزي/ کارورزي 12

 

 

 

 مجتمع آموزشی و پژوهشی جهاد دانشگاهی -بلوار ذوالفقار جنوبی  -میدان والیت -مسکن مهر -بلوار الکان  -میدان گاز -رشت
 013 -32465562، دورنگار: 013 -33448994 -7و  013 -32465557تلفن: 

www.jdrasht.ac.ir 
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