
                                                      

                                                        بسمه تعالی
 1فرم شماره 

 
 تاریخ :                                                                                                                                                      

 شماره:                                                                                                                                                      
                                                                                                         

استاد راهنمای                                                                                                                                     

 کارآموزی:

 

     

 

فرم تایید و معرفی به )) 

 (( واحد کارآموزی

 

 مدیریت محترم ........................................

 

 احتراما  سالم علیکم

 

بدینوسیله آقا / خانم ...........................................دانشجوی 

به شماره دانشجویی   کاردانی نقشه کشی معماریرشته 

 240............................... را جهت گذراندن دوره کارآموزی به مدت 

 واحد درسی معرفی می نماید. 2در قالب  ساعت

الزم به ذکر است که دانشجوی فوق موظف به رعایت قوانین آن واحد می باشد و باید 

 بپردازد.تحت نظر سرپرست معرفی شده توسط آن واحد به فعالیت 

 

 

خانم مهندس روشنک شفیعی                                                                                       
 آقای حسینقلی کیوانفر

                                                     مدیر گروه معماری                                 
 مدیر آموزشی موسسه غیر انتفاعی سپهر اصفهان

 

 

 

 

 

                                                              جنب پل خورزوق –بزرگراه معلم  5کیلومتر  –خیابان کاوه  –آدرس : اصفهان  

 031-  45849700 تلفن :

                                                                                   

پایگاه اطالع رسانی :                                                                 

www.sepehr.ac.ir 



                                                     

                                                        بسمه تعالی
 2فرم شماره 

 
 تاریخ :                                                                                                                                                      
 شماره:                                                                                                                                                      

                                                                                                         
استاد راهنمای                                                                                                                                     

 کارآموزی:

 

     

 

 

واحد  اعالم موافقتفرم )) 

 (( کارآموزی

 

 مدیر محترم گروه معماری موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان     

 احتراما با عرض سالم     

 

شده از آن موسسه به شماره  پیرو معرفی نامه کارآموزی ارسال     

......................................بدین وسیله موافقت این واحد را جهت 

انجام دوره کارآموزی دانشجو .............................................در 

تحت نظارت و سرپرستی  خانم / آقای   3ساعات اعالم شده در فرم شماره 

 .....................اعالم میگردد.مهندس.............

مهر و امضاء سرپرست کارآموزی                                                                                       
 مهر و امضاء مدیریت واحد کار آموزی                      

 ه معماری یا عمران سازمان نظام مهندسی( رشت3یا  2یا  1الزاما مهر اشتغال به کار )پایه     

 

 

 نام واحد کار آموزی : 

 شماره ثبت واحدکارآموزی:

 وزی:آدرس محل کارآم

 تلفن ثابت و مستقیم واحد کارآموزی:

 تلفن همراه سرپرست کارآموزی:

 تلفن همراه دانشجو:

---------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------- 

 

با توجه به موافقت مدیریت واحد کارآموزی ، شروع کار آموزی  

..............................از تاریخ دانشجو..........

...................................مورد تایید استاد راهنمای کارآموزی 

  میباشد.

                                                                                                                                                           

 امضاء استاد راهنمای کارآموزی



                                                               

                                              بسمه تعالی
 3فرم شماره 

 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                     

 

     

 

 

 زمان بندی حضور درفرم )) 

 (( واحد کارآموزی

 

 

نام و نام خانوادگی 

دانشجو:.................................................................                           

شماره 

 دانشجویی:................................................................

نام استاد راهنمای 

                          .............کارآموزی:..................................................

تلفن همراه 

 دانشجو:............................................................

تاریخ شروع 

کارآموزی:................................................................

....                    تاریخ تقریبی اتمام 

 کارآموزی:........................................................

 

 ساعت خروج ساعت ورود روز هفته ردیف
جمع ساعات 

 در روز

 شنبه 1
 

 

  

 یکشنبه 2
 

 

  

 دوشنبه 3
 

 

  

 سه شنبه 4
 

 

  

 چهار شنبه 5
 

 

  

 پنج شنبه 6
 

 

  

 

 

بازرس گروه: محل امضا و تایید                



                                                               

                                              بسمه تعالی
 4فرم شماره 

 
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                     

 نام استاد کارآموزی:                                                                                                                               

     

 

 
 پایان دورهفرم )) 

 (( کارآموزی

 

 

 

 

عالی      نظریات سرپرست کارآموزی

 نمره 4

  3خوب    

 نمره

  متوسط  

 نمره  2

ضعیف       

 نمره 1

حضور و غیاب و رعایت نظم و 

 ترتیب

 

    

میزان عالقه به همکاری و 

 فراگیری

 

    

کسسب تجربه کاری و به 

 کارگیری تکنیک ها

 

    

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت 

 بهبود کار

 

    

کیفیت گزارشهای کارآموز به 

 واحد کارآموزی

 

    

 نمره نهایی
 

 تایید سرپرست کارآموزی: یامضامهر و        

 

 

   

                 ........ نام و نام خانوادگی دانشجو:..........................

 سرپرست کارآموزی:

......................................................................

.......... 

                   .........شماره دانشجویی:.......................................

رشته 

................تحصیلی:...............................................

............................ 

محل 

کارآموزی:.............................................................

......................................................................

.................................................... 

  

    دانشجو ........................... شده اخذبا توجه به نمره 

از طرف واحد کار آموزی و گزارش بازرس گروه مبنی بر میزان حضور و 

در نظر گرفته ........................  نمره نهاییوی   فعالیت

                                                                                                                                                               .  میشود

                                                                                                                       

 استاد کار آموزی:..........................           امضاء

                                                                                                                           

                                                              :امضا مدیر گروه  

                                        
 محل  ثبت و تایید حسابداری      
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 5فرم شماره 

 
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                               

                    
                                                                                                                  
                                                                                                                  

               

     

 

 

 کارآموزی گزارش بازدید از محلفرم )) 

 توسط بازرس گروه ((

 شماره همراه دانشجو: نام و نام خانوادگی دانشجو:

 شماره همراه سرپرست کارآموزی: نام استاد کارآموزی:

 تلفن ثابت محل کارآموزی: تاریخ شروع کارآموزی:

 

 آدرس محل کارآموزی:

 

 

 

ارزیابی  بازرس  گروه:  

بررسی تاریخ 

 حضور

ساعت 

 بررسی

حضور یا عدم 

حضور 

 )دانشجو(

 امضای بازرس گروه

    

    

    



 

 

 


