
 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 (312) کاربرگ های کارورزی

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

 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحداز : 

 

 با سالم

..................... سججا    سججا نیم.............. وتودی احتراماً، خانم/ آقای ...................................................... دانشججی ی تهججته .................................... 

صیلی........................... مقطع ....................................  شی یی .......   تح هماته دان ملی........................................   هماته ........و .............................. به 

ض ت معرفی می ه مرکز آم زش ........................................................... این مرکز ب ضی گذتاندن واحد کاتآم زی خ د به  ح گردند. نامبرده متقا

سا  ساعت دت ط             270  مدت  ستان  نیم سی،       دت آن واحد می  1701-1700  تاب ست پس از برت ضی ا هد. مقت این مرکز  با

 ایند.مطلع فرم  تاتیخ ........................................آم زش تا از نتییه امر تا 

الزم به ذکر اسجت به منو ت هجروب به کات کاتآم زی نامبرده، نسجبت به تعیین سجرپرسجت کاتآم زی وی دت آن واحد اقدامات مقتضجی       

 باهد.می معم   فرمایند. قابل ذکر است دت ط   مدت کاتوتزی دانشی  م ظف به تعایت مقرتات انضباطی آن واحد

 

 

 مدارک اتمام کارآموزی:

 ساعت کاتآم زی نامبرده(    270    تأییددوته  کاتوتزی )برگه پایان 

 ت سط سرپرست  کاتوتزی و یا واحد آم زش مراکز  کاتوتزیها های گزاتش هفتگی و تکمیل و مهر نم دن فرم فرم تأیید

 اصل گزاتش کاتوتزی

 

 حسن مرادی                                      

 تهران 11و هنر واحد فرهنگ ربردیسرپرست مرکز آموزش علمی کا

 امضاتاریخ و                                       
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 تهران 11مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحدبه: 

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

 

 با سالم

  تابستان  نیمسا ................... دت ط   .............................................بدین وسیله م افقت این واحد تا با کاتوتزی آقای / خانم .................

 اعالم داهته لطفاً اقدامات بعدی تا مبذو  فرمایند.     1701-1700سال تحصیلی 

 محل کاتوتزی :

 کاتوتزی :تاتیخ هروب 

 نام و نام خانوادگی مسئول مربوطه                                                                 

 امضاتاریخ و                      

 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

 تهران 11کاربردی فرهنگ و هنر واحدمرکز آموزش علمی  نام مرکز آم زش:            تهته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...                                                          مقطع تحصیلی:               

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...               مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...               مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                                        تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                  

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 هفته: او ، دوم...                نام مدتس:                       مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                    تیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      تا

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...                       مقطع تحصیلی:                                                  

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

 تهران 11کاربردی فرهنگ و هنر واحدمرکز آموزش علمی  نام مرکز آم زش:            تهته تحصیلی:                                                     

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...                                                          مقطع تحصیلی:               

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               تاتیخ پایان کاتوتزی:                                                    

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...               مقطع تحصیلی:                                                          

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 هفتگی پیشرفت گزارش(: 312-3کاربرگ )

 

   هماته ملی:                      اته دانشی یی:                         هم                                      خان ادگی:         نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                    تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:                                      

 نام مربی:               وتزی:                                                    تاتیخ پایان کات

 نام مدتس:                        هفته: او ، دوم...               مقطع تحصیلی:                                                         

 ایام هفته تاتیخ هرح مختصر فعالیت

 هنبه  

 یکشنبه  

 دوهنبه  

 هنبهسه  

 چهاتهنبه  

 هنبهپنج  

 جمعه  

 مدتس امضامحل 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 

 هماته دانشی یی:                                                    خان ادگی:              نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                                           تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:       

 نام مربی:                                                       تاتیخ پایان کاتوتزی:   

 نام مدتس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس م oدوم oماه: او  از تاتیخ تا تاتیخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل  مدتس امضامحل 
 

 

 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 

 هماته دانشی یی:                                                    خان ادگی:              نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                                           تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:       

 نام مربی:                                                 تاتیخ پایان کاتوتزی:         

 نام مدتس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس م oدوم oماه: او  از تاتیخ تا تاتیخ

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل  مدتس امضامحل 
 

 

 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 ماهانه پیشرفت (:گزارش312-2کاربرگ )

 

 هماته دانشی یی:                                                    خان ادگی:              نام و نام

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

 نام محل کاتوتزی:                                           تاتیخ هروب دوته کاتوتزی:       

 نام مربی:                                                 تاتیخ پایان کاتوتزی:         

 نام مدتس:                                                                         مقطع تحصیلی               

 oس م oدوم oماه: او  از تاتیخ یختا تات

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کاتوتز امضامحل  مربی امضامحل  مدتس امضامحل 
 

 

 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 مربی توسط کارورز نهایی (: ارزیابی312-4کاربرگ)
 

 نام و مشخصات دانشی :                                        نام و مشخصات واحد مرب ط:       

 تا                                             تاتیخ گزاتش:  از                   

 هماته دانشی یی:                                        هماته ملی کاتوتز:                    

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

 مقطع تحصیلی:                                      نام مربی:                                 

 

 ت ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ ب

(81-81) 

 مت سط

(81-82) 

غیر قابل 

 قب  

و کمتر  9)

 از آن(

 ع امل اتزیابی

ف
تدی

 

تعایت دقیق کلیه مقرتات، ضجج ابط و نوم و انضججباط دت محیط      

 کات
8 

 حض ت منوم دت محیط کات     

0 

 تفتات کاتوتز با افراد دیگر دت محیط کات و همکاتی با آنان     

3 

 های اتائه هده ت سط مربیمیزان فراگیری عملی آم زش     

1 

 پاسخگ یی به س االت مربیمیزان آمادگی کاتوتز دت      

5 

 میزان پشتکات کاتوتز دت انیام وظایف مح له     

6 

 کیفیت پیشنهادات کاتوتز دت جهت بهب د کات     

1 

 

 تعداد توزهای غیبت: م جه                         غیرم جه

 مربی: امضاپیشنهادات مربی جهت بهب د عملکرد کاتوتز:                       محل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 مدرس توسط کارورز نهایی (: ارزیابی312-5کاربرگ)

 

 نام و مشخصات واحد مرب ط:                                         نام و مشخصات کاتوتز:

 تا                                                   تاتیخ گزاتش:  از               

 هماته دانشی یی:                                     هماته ملی کاتوتز:                  

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

 مقطع تحصیلی:        نام مدتس:                                                         

 ت ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ ب

(81-81) 

 مت سط

(81-82) 

 غیر قابل قب  

 و کمتر از آن( 9)
 ع امل اتزیابی

ف
تدی

 

تعایت دقیق کلیه مقرتات، ض ابط و نوم و      

 انضباط دت محیط کات
8 

 حض ت منوم دت محیط کات     
0 

کات و تفتات کاتوتز با افراد دیگر دت محیط      

 همکاتی با آنان
3 

های اتائه هده میزان فراگیری عملی آم زش     

 مدتست سط 
1 

میزان آمادگی کاتوتز دت پاسخگ یی به س االت      

 مدتس
5 

 میزان پشتکات کاتوتز دت انیام وظایف مح له     
6 

 کیفیت پیشنهادات کاتوتز دت جهت بهب د کات     
1 

 

 م جه                         غیرم جهتعداد توزهای غیبت: 

  مدتس: امضاپیشنهادات مدتس جهت بهب د عملکرد کاتوتز:                   محل 



 

 11و38/  01/  417شماره :   

  1701/   07/  22تاریخ :   

 پیوست : ..........................

 کارورز نهایی (: ارزیابی312-6کاربرگ)

 

 هماته ملی:                                  هماته دانشی یی:                                    خان ادگی کاتوتز:     نام و نام

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

 تاتیخ هروب کاتوتزی:                                            تاتیخ پایان کاتوتزی: 

 ل کاتوتزی:                                                 مقطع تحصیلی:نام مح

 نام مربی:                                                             نام مدتس:

 ت ضیحات
 عالی

(02-81) 

 خ ب

(81-81) 

 مت سط

(81-82) 

 غیر قابل قب  

 و کمتر از آن( 9)

ف ع امل اتزیابی
تدی

 

اتزیابی گزاتهجججات هفتگی و ماهانه کاتوتز           

 دتصد کل امتیاز( 02)
8 

 اتزیابی کاتوتز ت سط مربی     

 دتصد کل امتیاز( 12( )3)فرم هماته 
0 

 اتزیابی کاتوتز ت سط مدتس     

 دتصد کل امتیاز( 02( )1)فرم هماته 
3 

گزاتهججات جامع و پایانی کاتوتز بر اسججاس      

 دتصد کل امتیاز( 02نامه مرب ط )هی ه
1 

 

 مدتس: امضانام و 

مسئ   دفتر: امضانام و 

 اییارزیابی نه

 عددنمره به  

 حروفنمره 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

  تشکیالت نمودار سازمانی و -2

 نوع محصوالت تولید یا خدماتی  -3

 فرآیند تولید یا خدمات  شرح مختصري از -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 مرتبطواحد  تکنیک هایی که توسط رشته مورد نظر در -4

 

  آزمون آموخته ها ونتایج :مرحله سوم 

واحد  ز دررورسرپرست کا زي ورتصویب استاد کارومرتبط و  زي در واحدرموضوع کاروپیاده کردن دانش تخصصی دانشجو در زمینه عنوان و  آزمون آموخته ها و

 .می باشدمرتبط 

 از محیط کار مطابق با اهداف عملکرديگزارش بازدید  -1

 ي مرتبط با رشته تحصیلی هاي کارآشنایی با محیطتنظیم گزارش  -2

 آشنایی با اصول و قوانین فضاي کارگزارش  -3

 تجربیات با سایر کارورزانامکان تبادل گزارش  -4

 مرتبط با رشته تحصیلی  هامحک زدن عالقه منديگزارش  -5

 آیدبه کارگیري خالقیت در حل مسائلی که در حین آموزش به وجود میگزارش  -6

 گزارش شناخت و تجهیزات مرتبط با رشته تحصیلی -7

 گزارش شناخت جایگاه شغلی مورد نظر و نقش آن در حوزه شغلی مرتبط با رشته تحصیلی  -8

 در رابطه با رشته مرتبط  هاي شغلی در آیندهزمینه ساز فرصتگزاش  -9

 ارایه فایل تصویر از محل انجام کارورزي -11

 

 

 
 


