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  )1-2دفترچه گزارش كارورزي (

  

   



  مراحل دوره كارورزي

  

                              

    
 شروع

 كارورزيثبت نام و انتخاب واحد و پذيرش 

و فرم معرفي به   مدرس كارورزي صحبتبا كارورزي  محل، بايد در مورد انتخاب محل كارورزي دانشجو قبل از انتخاب(

 ).محل كارورزي پس از تكميل و تاييد استاد مربوطه به واحد آموزش ارائه گردد 

 ارسال ليست دانشجويان به مدرس كارورزي

از سايت مركز و اخذ معرفي نامه از  كارورزيارائه فرم تاييد گروه توسط دانشجو به مسئول مربوطه و اخذ فرم هاي گزارش 

 كارورزيبخش آموزش و ارائه به محل 

 .كارورزياختيار قرار دادن اطالعات محل كارآموزي و شماره تماس به مدرس كارورزي جهت اطالع و بازديد از محل در 

 و گذراندن دوره كارورزيمراجعه به محل 

 و ارائه آن به همراه گزارش كار به مدرس كارورزيكارورزي اخذ گواهي اتمام 

 شجو توسط استاد و تحويل آن به گروه براي تاييد و ارسال آن به آموزشو تعيين نمره دانكارورزي بررسي گزارشات 

 به شوراي آموزش مركز  توسط مدير آموزش و پژوهش مركزكارورزي ارائه گزارش نيم ساله 

 پايان



  

  تذكرات: 

ساعت كمتر باشد. (متناسب با ساعت ثبـت   240روز و  40فاصله زماني بين شروع تا پايان كارورزي نبايد از   - 1

 شده در برنامه درسي)

 موظف به اجراي دقيق قوانين انضباطي و اجرايي محلهاي كارورزي مربوطه مي باشند.كارورزان محترم  -2

 فرمهاي كارورزي به شرح ذيل مي باشد:  - 3

  ) : به تعداد هفته هاي كارورزي213-2شماره ( كاربرگالف: 

  : به تعداد ماه هاي كارورزي )213-3( شماره كاربرگب: 

  : بعد از پايان كارآموزي توسط مربي كارورزي )213-4( شماره كاربرگپ: 

  : بعد از پايان كارآموزي توسط مدرس كارورزي)213-5( شماره كاربرگج: 

      (تكميـل ايـن فـرم مهـم     : بعد از پايان كارآموزي توسط مدرس كـارورزي )213-6( شماره كاربرگح: 

  مي باشد، لذا با دقت كامل تكميل گردد)

  حتماً بايد ممهور به مهر باالترين مقام محل كارورزي مربوطه باشد. )213-6( شماره كاربرگ - 4

 در صورت نياز  به تعداد بيشتري از  فرم ها از آنها كپي تهيه نموده و به دفترچه كارورزي الصاق شود. -5

 مدرس كارورزي ، استاد كارورزي مي باشد. كه توسط مركز آموزش معرفي مي گردد. - 6

  مربي كارورزي مسئول مستقيم  كارورزي (دانشجو) در محل كارورزي مي باشد.  - 7

 انجام گيرد.   در تاريخ مشخص شده توسط استادبايستي  مدرس كارورزيهاي كارورزي به  تحويل گزارش  -8

    



                                   وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري         

    كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه كرمان -علمي عالي آموزش مركز        

   

                                                               

                                                                  

 

  نحوه ارائه گزارش كارورزي :

  گزارشات كارورزي بايد شامل موارد زير باشد :

، فاصله از  cm 1، فاصله خطوط  13بايستي تايپ و صحافي گردد(قلم لوتوس ، اندازه قلم  كارورزيكليه گزارشات  -1

 ).cm 2و فاصله از طف مقابل  cm 3 ، فاصله از طرف شيرازه cm 2 باال و پايين صفحه

 روي جلد (مطابق فرم روي جلد) -2

 صفحه اول : بسم اهللا الرحمن الرحيم -3

 روي جلد صفحه دوم : مطابق -4

 صفحه سوم : مقدمه و تشكر -5

 صفحه چهارم : فهرست - 6

 از صفحه پنجم به بعد : -7

  فصل اول : آشنايي كلي با مكان كارورزي به همراه آدرس و نام و تحصيالت مربي كارورزي

  ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته عملي كارورزي فصل دوم :

  آزمون آموخته ها و نتايج و پيشنهادات فصل سوم :

 (فرم هاي كاربرگ)هاي پيشرفت كارورزي فرم -

 فرم پايان دوره كارورزي به همراه تاييد رسمي مسئول بخش كارورزي -

ارائه يك نسخه از گزارش كارورزي به استاد راهنما الزامي است. ضمناً در صورتي كه گزارش كارورزي دانشجو  •

اهنما و مدير گروه مي بايست يك نسخه از آن بتواند مورد استفاده ساير دانشجويان قرار گيرد با تأييد استاد ر

علمي كاربردي جهاد دانشگاهي شعبه در گروه آموزشي مربوطه و يا كتابخانه مركزي مركز آموزش 

 نگهداري شود.كرمان

 در صورت نياز و تقاضاي واحد صنعتي مي بايست يك نسخه از گزارش كارورزي به واحد صنعتي ارائه شود. •

  

 .كارورزي با نظر استاد مربوطه تهيه گردد گزارشدانشجوي گرامي 
 

  

  

 
 


