
 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

 

 فرم کارورزی

 واحد عملی(4واحد عملی (ومقطع کاردانی )2کارشناسی )مقطع  رشته گرافیک

 

 مشخصات دانشجو:

 شماره دانشجویی:                                          نام:                                       نام خانوادگی:  

  :شماره ثابت                                                                                          :شماره همراه

 

 محل کارورزی:

  :محل کاروزری آدرس

 

 شماره تماس:

 

 (جدول مربوط به قبل از شروع کارورزی: )مؤسسه آموزش عالی سپهر

 مربوطه:استاد

 

 

 تاریخ: امضاء دانشجو:

 

 مدیر آموزش:امضاء  امضاءمدیر گروه: :استادامضاء

  (مربوط به بعد از اتمام کارورزی نمره جدول)

 امضاء استاد               نمره به حروف              نمره نهایی به عدد         

   



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

  : محترمکارگاه 

  به شماره دانشجویی                                                  خانم/آقای    

 .می نماید به آن کارگاه معرفی ساعت 136وکاردانی به تعداد ساعت  240 جهت اخذ درس کارورزی کارشناسی به تعداد

 اعالم نمره کارورزیایشان را کنترل ودر پایان مدت نسبت به  حضور وغیابئید دستور فرما خواهشمند است

 ایشان به این مؤسسه اقدام الزم رامبذول فرمایید.

 فرم گزارش کار ونمونه آثار انجام شده در دوره کارورزی

 ....................................تاریخ شروع کارورزی:...........................................  تاریخ اتمام کارورزی:................

 :ساعت ورود شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود یکشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود دوشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود سه شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود چهار شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود پنجشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش 

 

 

 امضاءمسئول کارگاهمهر و                   امضاءمدیر گروه                                                                           



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

   

  : محترمکارگاه 

  به شماره دانشجویی                                                  خانم/آقای    

 .می نماید به آن کارگاه معرفی ساعت 136وکاردانی به تعداد ساعت  240 جهت اخذ درس کارورزی کارشناسی به تعداد

 اعالم نمره کارورزیایشان را کنترل ودر پایان مدت نسبت به  حضور وغیابئید دستور فرما خواهشمند است

 ایشان به این مؤسسه اقدام الزم رامبذول فرمایید.

 هفته جاری: فرم گزارش کار ونمونه آثار انجام شده در دوره کارورزی

 ....................................تاریخ شروع کارورزی:...........................................  تاریخ اتمام کارورزی:................

 :ساعت ورود شنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود یکشنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود دوشنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود سه شنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود چهار شنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود پنجشنبه

 

 ساعت خروج:

 روزانه: گزارش 



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

 

  : محترمکارگاه 

  به شماره دانشجویی                                                  خانم/آقای    

 .می نماید به آن کارگاه معرفی ساعت 136وکاردانی به تعداد ساعت  240 جهت اخذ درس کارورزی کارشناسی به تعداد

 اعالم نمره کارورزیایشان را کنترل ودر پایان مدت نسبت به  حضور وغیابئید دستور فرما خواهشمند است

 ایشان به این مؤسسه اقدام الزم رامبذول فرمایید.

 هفته جاری: فرم گزارش کار ونمونه آثار انجام شده در دوره کارورزی

 ....................................تاریخ شروع کارورزی:...........................................  تاریخ اتمام کارورزی:................

 :ساعت ورود شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود یکشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود دوشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود سه شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود چهار شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش

 :ساعت ورود پنجشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه: گزارش 

 



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

 

  : محترمکارگاه 

  به شماره دانشجویی                                                  خانم/آقای    

 .می نماید به آن کارگاه معرفی ساعت 136وکاردانی به تعداد ساعت  240 جهت اخذ درس کارورزی کارشناسی به تعداد

 اعالم نمره کارورزیایشان را کنترل ودر پایان مدت نسبت به  حضور وغیابئید دستور فرما خواهشمند است

 ایشان به این مؤسسه اقدام الزم رامبذول فرمایید.

 هفته جاری: فرم گزارش کار ونمونه آثار انجام شده در دوره کارورزی

 ....................................تاریخ شروع کارورزی:...........................................  تاریخ اتمام کارورزی:................

 :ساعت ورود شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 :ساعت ورود یکشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 :ساعت ورود دوشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 :ساعت ورود سه شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 :ساعت ورود چهار شنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 :ساعت ورود پنجشنبه

 ساعت خروج:
 روزانه:دقیق گزارش 

 



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

 : نمونه کار کارآموزی

 .(نتیجه کارورزی به صورت خالصه نوشته شود از ابتدا کارورزی تا) :توضیح کار

 

 .(چیدمان شودچند نمونه کار : )نمونه کار

 

 

 

 



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

 .(چیدمان شودچند نمونه کار : )نمونه کار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تاریخ:

 پیوست:

 شماره:

 مهر گروه گرافیک

CD  ضمیمه شود ،نمونه کار کارورزیباز  الیه: 


