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فرم های های کاربینی

1- تعهد کاربین:
دانشجویان باید فرم زیر را شخصا با خط خوش تکمیل نموده و ذیل آنرا امضا نمائید.
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2- فرم ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی:
صرفا قسمت باالی این فرم توسط دانشجو تکمیل میگردد.

بخش پایین این درس توسط مدرس درس تکمیل میگردد. 
دانشجویان توجه داشته باشند نحوه ارزیابی درس کاربینی مطابق با 5 آیتم زیر است. 

* توجه داشته باشید که گزارش بازدید بصورت کتبی و الکترونیک 10 نمره را دربرخواهد داشت.
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3-  کاربرگ گزارش کاربینی؛
کاربــرگ گــزارش کارورزی بایــد مطابــق بــا ســواالت مطــرح شــده بــا خطــی خوانــا و یــا بــه صــورت تایــپ شــده تکمیــل گــردد. دقــت نمائیــد 

بــه هرســوال بــا دقــت و متناســب بــا ســوال بصــورت جامــع پاســخ دهیــد.
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4- عوامل ارزیابی و نمره دهی مدرس به کاربینی دانشجویان شامل:
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5- نحوه ارائه گزارش کاربینی به مرکز)مدرس(
          الف( شرح بخش اول؛ فرم های کاربینی

هــر دانشــجو بایــد مطابــق بــا دســتورالعمل فــوق اقــدام بــه تکمیــل دقیــق فــرم هــای کاربینــی نمایــد. بدیهــی اســت فــرم هــای فــوق بایــد 
ــا و یــا بصــورت تایــپ شــده بــرروی کاغــذ A4 آمــاده ارایــه گــردد. ــا خــط خوان بصــورت دقیــق ب

           ب( شرح بخش دوم؛ گزارش کاربینی
هر دانشجو باید عالوه بر تکمیل فرم های فوق اقدام به نگارش یک گزارش از فرآیند کاربینی خود شامل:

۱- شرح مختصری از محیط کاربینی
۲- چارت سازمانی محیط کاربینی

3- آموخته های دانشجو در محیط کارآموزی
3- مشاغل مربوط به رشته تحصیلی دانشجو خواهد بود.

5- شرایط راه اندزی شغل
6- مراکز و سازمان های مرتبط با شغل

7- پیشنهادات و انتقادات

در ایــن بخــش دانشــجو بــا ادبیــات خــود درخصــوص آموختــه هــای خــود نوشــته و بــا قــراردادن تصاویــر مرتبــط تکمیــل 
مینمایــد.

ایــن بخــش شــامل 10 نمــره از نمــره کار آمــوزی دانشــجویان میباشــد. لــذا گــزارش کار آمــوزی را بــه دقــت بــا تحقیــق از 
اینترنــت، مشــورت از مربــی کارآمــوزی و مــدرس درس تکمیــل و بــه همــراه کارآمــوزی تحویــل مــدرس خــود نمائیــد.

6- زمان بندي و روش ارائه کاربینی

 A4 پــس از تکمیــل بخــش اول )فــرم هــای کاربینــی( و بخــش دوم )شــرح محیــط و آموختــه هــای کاربینــی( بــر روی کاغــذ
بــه صــورت طلــق و شــیرازه بــا رنــگ هــای زیــر تکمیــل و در زمــان بنــدی تعییــن شــده بــه مرکــز تحویــل نمائیــد.

ــک و  ــا ماس ــط کار ب ــوده و در محی ــتي را نم ــاي بهداش ــکل ه ــل پروت ــت کام ــط کار رعای ــد در محی ــجویان بای دانش
ــد. ــوزي نماین ــه کارآم ــدام ب دســتکش اق
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