
 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 (312) کاربرگ های کارورزی

 کارورزی (: معرفی به312-1کاربرگ )
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 به : ...........................................

 تهران 11واحدمرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر از : 

 

 با سالم

....... رشجججته .................................................. درددی  احتراماً، خانم/ آقای ...................................................... دانشججج..ی..........................................   

ش..یی         سال نیم شماره دان صیلی........................... مقطع ......................................... به  سال تح  شماره ........د ..................................................... 

ض.ر معرفی می ملی........................................ مرکز آم.زش .......................... ضی گذراندن  ................................. این مرکز بح گردند. نامبرده متقا

ستان  ساعت در ط.ل ترم           000  داحد کارآم.زی خ.د به مدت  ست پس از      در آن داحد می  1000-1811 تاب ضی ا شد. مقت با

 مطلع فرمایند.  00/00/1000 این مرکز آم.زش را از نتی.ه امر تا تاریخ  بررسی، 

الزم به ذکر اسجت به منو.ر شجردب به کار کارآم.زی نامبرده، نتجبت به تعیین سجرپرسجت کارآم.زی دی در آن داحد اقدامات مقتضجی       

 باشد.می معم.ل فرمایند. قابل ذکر است در ط.ل مدت کاردرزی دانش.. م.ظف به رعایت مقررات انضباطی آن داحد

 

 

 :مدارک اتمام کارآموزی

 ساعت کارآم.زی نامبرده(    000   برگه پایان ددره  کاردرزی )تایید 

 ت.سط سرپرست  کاردرزی د یا داحد آم.زش مراکز  کاردرزیها تایید فرمهای گزارش هفتگی د تکمیل د مهر نم.دن فرم

 اصل گزارش کاردرزی

 

 آرش سپاس مقدم                                  

 تهران 11و هنر واحد ربردی فرهنگعلمی کاسرپرست مرکز آموزش 

 تاریخ و امضاء                                        
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 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحدبه: 

 :..................................................از 

 

 با سالم

     1000-1811سال تحصیلی  تابستان ................... در ط.ل ترم  بدین دسیله م.افقت این داحد را با کاردرزی آقای / خانم .................

 اعالم داشته لطفاً اقدامات بعدی را مبذدل فرمایند.

 کاردرزی ::محل  

 تاریخ شردب  کاردرزی :

 نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه                                                                 

 تاریخ و امضاء                     

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا

 

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                        تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                  

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 هفته: ادل، ددم...نام مدرس:                                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                    تاریخ شردب ددره کاردرزی:                                      

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 نام مدرس:                        هفته: ادل، ددم...                         مقطع تحصیلی:                                                

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 اره دانش..یی:                              شماره ملی : شمخان.ادگی:                  نام د نام

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:            رشته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاردرزی:                    شردب ددره کاردرزی:                                      تاریخ 

 نام مربی:               تاریخ پایان کاردرزی:                                                    

 نام مدرس:                        هفته: ادل، ددم...                   مقطع تحصیلی:                                                      

 ایام هفته تاریخ شرح مختصر فعالیت

 شنبه  

 یکشنبه  

 ددشنبه  

 شنبهسه  

 چهارشنبه  

 شنبهپنج  

 جمعه  

 مدرس ءمحل امضا
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 شماره دانش..یی:                                                       خان.ادگی:              نام د نام

 شماره دانش..یی:  

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:                                                    رشته تحصیلی:             

 نام محل کاردرزی:                                           تاریخ شردب ددره کاردرزی:       

 نام مربی:                                                 تاریخ پایان کاردرزی:         

 نام مدرس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس.م oددم oماه: ادل از تاریخ تا تاریخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا مدرس ءمحل امضا
 

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 شماره دانش..یی:                                                       خان.ادگی:              نام د نام

 شماره دانش..یی:  

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:                                                    رشته تحصیلی:             

 نام محل کاردرزی:                                               تاریخ شردب ددره کاردرزی:   

 نام مربی:                                                 تاریخ پایان کاردرزی:         

 نام مدرس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس.م oددم oماه: ادل از تاریخ تاریخ تا

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا مدرس ءمحل امضا
 

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 شماره دانش..یی:                                                       خان.ادگی:              نام د نام

 شماره دانش..یی:  

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:                                                    رشته تحصیلی:             

 نام محل کاردرزی:                                           تاریخ شردب ددره کاردرزی:       

 نام مربی:                                                 پایان کاردرزی:         تاریخ 

 نام مدرس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس.م oددم oماه: ادل از تاریخ تا تاریخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاردرز ءمحل امضا مربی ءمحل امضا مدرس ءمحل امضا
 

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 مربی توسط کارورز نهایی (: ارزیابی312-4کاربرگ)

 نام د مشخصات دانش..:                                                 نام د مشخصات داحد مرب.ط:       

 تا                                             تاریخ گزارش:  از                   

 شماره دانش..یی:                                                شماره ملی کاردرز:                    

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد نام مرکز آم.زش:                                        رشته تحصیلی:                         

 مقطع تحصیلی:                                                              نام مربی:                                 

 

 ت.ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ.ب

(81-81) 

 مت.سط

(81-82) 

 غیر قابل قب.ل

 د کمتر از آن( 9)
 ع.امل ارزیابی

ف
ردی

 

یه مقررات، ضججج.ابط          یت دقیق کل عا د نوم د  ر

 انضباط در محیط کار
8 

 حض.ر منوم در محیط کار     
0 

کار د              با افراد دیگر در محیط  کاردرز  تار  رف

 همکاری با آنان
3 

ئه شجججده     میزان فراگیری عملی آم.زش      های ارا

 ت.سط مربی
1 

س.االت          میزان آمادگی کاردرز در پاسخگ.یی به 

 مربی
5 

 کاردرز در ان.ام دظایف مح.لهمیزان پشتکار      
6 

 کیفیت پیشنهادات کاردرز در جهت بهب.د کار     
1 

 

 تعداد ردزهای غیبت: م.جه                         غیرم.جه

 پیشنهادات مربی جهت بهب.د عملکرد کاردرز:                       محل امضاء مربی:

 

 



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 مدرس توسط کارورز نهایی (: ارزیابی312-5کاربرگ)

 نام د مشخصات داحد مرب.ط:                                         نام د مشخصات کاردرز:

 تا                                                   تاریخ گزارش:  از               

 .یی:شماره ملی کاردرز:                                                       شماره دانش.

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد رشته تحصیلی:                                                            نام مرکز آم.زش:

 نام مدرس:                                                                 مقطع تحصیلی:

 ت.ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ.ب

(81-81) 

 مت.سط

(81-82) 

 غیر قابل قب.ل

 د کمتر از آن( 9)
 ع.امل ارزیابی

ف
ردی

 

رعایت دقیق کلیه مقررات، ض.ابط د نوم د      

 انضباط در محیط کار
8 

 حض.ر منوم در محیط کار     
0 

رفتار کاردرز با افراد دیگر در محیط کار د      

 همکاری با آنان
3 

های ارائه شده میزان فراگیری عملی آم.زش     

 مدرست.سط 
1 

میزان آمادگی کاردرز در پاسخگ.یی به س.االت      

 مدرس
5 

 میزان پشتکار کاردرز در ان.ام دظایف مح.له     
6 

 کیفیت پیشنهادات کاردرز در جهت بهب.د کار     
1 

 غیرم.جهتعداد ردزهای غیبت: م.جه                         

  پیشنهادات مدرس جهت بهب.د عملکرد کاردرز:                   محل امضاء مدرس:



 

 11و88/  00/  818شماره :   

  1000/   00/   10تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 کارورز نهایی (: ارزیابی312-6کاربرگ)

 شماره ملی:                  شماره دانش..یی:                          خان.ادگی کاردرز:     نام د نام

 نام مرکز آم.زش:                  رشته تحصیلی:                                    

 تاریخ شردب کاردرزی:                                            تاریخ پایان کاردرزی: 

 نام محل کاردرزی:                                                 مقطع تحصیلی:

 نام مدرس:                                                           نام مربی:  

 ت.ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ.ب

(81-81) 

 مت.سط

(81-82) 

 غیر قابل قب.ل

 د کمتر از آن( 9)

ف ع.امل ارزیابی
ردی

 

ارزیابی گزارشجججات هفتگی د ماهانه کاردرز           

 درصد کل امتیاز( 02)
8 

 ت.سط مربیارزیابی کاردرز      

 درصد کل امتیاز( 12( )3)فرم شماره 
0 

 ارزیابی کاردرز ت.سط مدرس     

 درصد کل امتیاز( 02( )1)فرم شماره 
3 

گزارشججات جامع د پایانی کاردرز بر اسججاس      

 درصد کل امتیاز( 02نامه مرب.ط )شی.ه
1 

 

 مدرس:نام د امضاء 

نام د امضاء متئ.ل دفتر:

 اییارزیابی نه

 عددنمره به  

 حردفنمره به  



 

 شرح گزارش کارورزی
 (  تایپ و تکمیل و به فرم های کارورزی پیوست نمایید.Word)  قالب فایل وردمراحل زیر را در 

 نمره از نمره نهایی کارورزی میباشد. 5الزم به توضیح است تکمیل گزارش کارورزی به شرح زیر حداقل شامل 

 صفحه به صورت مصور و شامل کلیه موارد زیر باشد. 01گزارش باید حداقل 
 

 

  زیرکلی با مکان کاروآشنایی  ل:مرحله او

 تاریخچه سازمان  -1

  نمودار سازمانی وتشکیالت -2

 نوع محصوالت تولید یا خدماتی  -3

 شرح مختصري ازفرآیند تولید یا خدمات  -4
 

 رورزیکا مرتبط باارزیابی بخشهای مرتبط با رشته  وم: مرحله د
 با بررسی جزئیات سازمانی  مرتبطز در واحد رموقعیت رشته کارو -1

 مرتبطز در واحد وربررسی شرح وظایف رشته کار -2

  برنامه هاي آینده مورد نظر  -3

 .بکارمی رود مرتبطتکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر درواحد  -4

 

  آزمون آموخته ها ونتایج :مرحله سوم 
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