گزارش کارآموزی
( گروه حسابداری )

محل انجام کارآموزی :
استاد راهنما :
کارآموز :
نیمسال :

سال تحصیلی :

گزارش خالصه فعالیتهای هفتگی
نام و نام خانوادگی

تاریخ شروع کارآموزی :

گزارش هفتگی شمارۀ :
هفتۀ :
ایام هفته

از تاریخ :

لغایت :

مشروح کارهای انجام شده در خالل روز

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضاء کارآموز

محل امضاء سرپرست کارآموز

گزارش ماهیانه سرپرست کارآموز
تاریخ گزارش از :

لغایت :

نام سرپرست کارآموز:

سمت :

نام واحد اجرایی :

نام و نام خانوادگی :

اظهارنظر سرپرست کارآموز

ردیف
1

رعایت نظم و ترتیب و انضباط در کارگاه

2

میزان عالقه به همکاری با دیگران

3

عالقه به فراگیری

4

استعداد فراگیری و خالقیت

5

پیگیری وظایف و میزان پشتکار

6

مدیریت و رفتار با افراد تحت سرپرستی

7

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

8

کیفیت فنی گزارشهای کارآموز به کارگاه

9

میزان بکارگیری اطالعات علمی و نظری

11

دقت در انجام کارهای محوله ومسئولیت پذیری کارآموز

ضعیف

متوسط

خوب

عالی

(در کادر زیر چیزی ننویسید ).

تعداد روزهای غیبت :
موجه :

غیر موجه :

پیشنهادات سرپرست کارآموز جهت بهبود برنامۀ کارآموزی :

محل امضاء سرپرست کارآموز

ضریب

فرم پایان دوره کارآموزی
نام و نام خانوادگی دانشجو :

استاد کارآموز :

شماره دانشجویی :

سرپرست کارآموزی

رشته و گرایش :

ترم :

محل کارآموزی :

موضوع کارآموزی :
نظر سرپرست کارآموزی

عالی (  4نمره )

خوب ( 3نمره )

متوسط ( 2نمره )

ضعیف ( 1نمره )

حضور و غیاب و رعایت نظم و ترتیب در واحد صنعتی
میزان عالقع به همکاری و فراگیری
کسب تجربه کاری و بکارگیری تکنیکها
ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار
کیفیت گزارشهای کارآموز به واحد صنعتی
پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامۀ کارآموزی :

امضاء سرپرست کارآموزی
لطفاً در قسمت نمره چسب نواری بچسبانید .

نمره نهایی به حروف

نمره نهایی به عدد

مدیر محترم گروه جناب آقای  /سرکار خانم :
سالم علیکم  ،بدینوسیله گواهی می شود آقای  /خانم
نمره نهایی به حروف

کارآموزی خود را زیر نظر اینجانب به انجام رسانده است و نمره کارآموزی نامبرده :

نمره نهایی به عدد

می باشد  .خواهشمند است پس از تایید دریافت نسخه کپی مدارک پیوست و نسخه الکترونیکی اقدام الزم را جهت ثبت نمره کارآموزی دانشجوی فوق الذکر مبذول
فرمائید .

امضاء استاد کارآموزی

فرم خالصه اطالعات کارآموزی

نام و نام خانوادگی دانشجو :

استاد کارآموزی :

شماره دانشجوی :

سرپرست کارآموزی :

رشته  /گرایش :

ترم و کد کارآموزی :

مقطع تحصیلی :

تاریخ و امضاء دانشجو :

نام محل کارآموزی :
آدرس محل کارآموزی :
تلفن محل کارآموزی :
تاریخ شروع کارآموزی :
روزهای حضور در محل کارآموزی :

تاریخ و امضاء استاد کارآموزی

ردیف

تاریخ

ورود

خروج

توضیحات

امضاء سرپرست کارآموزی

