
دانشگاه صنعتی اصفهان 
دانشکده علوم ریاضی 

........................ تاریخ 

 ........................
شره ........................ 

پیوست 

با سالم و احترام 
    بدینوسیله اعالم میدارد که آقاى/خانم ........................... دانشجوى رشته ............................. 
دانشگاه صنعتى اصفهان عالقمند مى باشند که کارآموزى خود را از نیمه تیر ماه به مدت 8 

هفته ، در آن واحد بگذرانند. 
خواهشمند است دستور فرمایید موافقت آن مدیریت محترم با انجام این کارآموزى به اینجانب 
منعکس گردد تا متعاقبا معرفى نامه رسمى از طریق دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صادر گردد. 

قبل از بذل توجه و مساعدت جنابعالى در این مورد تشکر مى نماید. قبل از بذل توجه و مساعدت جنابعالى در این مورد تشکر مى نماید. 

ساره گلى 

سرپرست ارتباط با صنعت دانشکده علوم ریاضى 



دانشگاه صنعتی اصفهان 
دانشکده علوم ریاضی 

........................ تاریخ 

 ........................
شره ........................ 

پیوست 

به: ................................. 
از: دفتر ارتباط با صنعت دانشکده علوم ریاضى 

موضوع: معرفى دانشجوى کارآموزى به واحد کارآموزى 

با سالم، 
           احتراما،ضمن تقدریر از موافقت و همکارى آن شرکت براى جذب کارآموزان دانشگاه صنعتى اصفهان            احتراما،ضمن تقدریر از موافقت و همکارى آن شرکت براى جذب کارآموزان دانشگاه صنعتى اصفهان 
در تابستان 1391، بدینوسیله آقاى/خانم ................................ دانشجوى گرایش ...................................                
دانشکده ........................... این دانشگاه با شماره دانشجویى ................................. که تاکنون ......... واحد درسى 
را گذرانده است،جهت انجام دوره کارآموزى از تاریخ .......................... به مدت 8 هفته کامل(320 ساعت) 

معرفى مى گردد.بدیهى است که کارآموز موظف به اجراى کامل مقررات ادارى و انضباطى آن شرکت مى باشد 
و مجاز است در طول دوره از 4 روز مرخصى استفاده نماید.همچنین استاد کارآموزى نامبرده در طول این دوره 

آقاى/خانم ...................................... مى باشد. آقاى/خانم ...................................... مى باشد. 
خواهشمند است دستور فرمائید ضمن انجام مقدمات شروع کارآموزى ایشان در موارد زیر اقدام مقتضى به عمل 

آِید. 
1-دانشجو روند فراگیرى و کارآموزى را با راهنماییها و تجربیات ارزشمند جنابعالى و همکارانتان با کیفیت 

مطلوب و نظارت دقیق دنبال نماید. 
2-در طول دوره کارآموزى،سرپرست محترم کارآموزى فرمهاى تکمیل شده توسط کارآموز را بررسى و امضاء 

فرمایند. 
3-در پایان دوره گواهى انجام کارآموزى شامل تاریخ شروع و پایان کارآموزى،میزان مرخصى و یا غیبت 

کارآموز صادر گردد. 
4-در صورت بروز هر نوع اشکال در وضعیت کارآموز و برنامه کارى وى با دفتر دانشکده علوم ریاضى،شماره 
تلفن 33912600-031 و فکس 33912602-031 تماس حاصل فرمایید.بدیهى است نامبرده موظف به اجراى 

مقررات ادارى و انضباطى آن واحد مى باشد.  

با تشکر  

ساره گلى 

سرپرست ارتباط با صنعت 

هیئت علمى دانشکده علوم ریاضى 



 ٣ ارهشم فرم

 هفتگي هاي فعاليت از اي خالصه گزارش
  

 : دانشجويي شماره :                                             كارآموز خانوادگي نام و نام
  : دانشكده :                                                            تحصيلي رشته

 اول هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 
 
 

 مدو هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

 مسو هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

 مچهار هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

  
  
  



 (ادامه)٣ ارهشم فرم

 هفتگي هاي فعاليت از اي خالصه گزارش
 

 : دانشجويي شماره                                              : كارآموز خانوادگي نام و نام
  : دانشكده :                                                            تحصيلي رشته
 پنجم هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 
 
 

 ششم هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

 هفتم هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

 هشتم هفته

 :تاريخ از

 :تاريخ لغايت

 

 
 :                               سرپرست مضاءا                                                           :كارآموزي سرپرست خانوادگي نام و نام 

                                                                                     
                                                                                                                            



  ٤ شماره فرم
 كارآموزي سرپرست ارزيابي

 
 :سمت:                   صنعت واحد نام:                     كارآموزي سرپرست خانوادگي نام و نام
  :تحصيلي گرايش:                  دانشجويي شماره :                                  كارآموز خانوادگي نام و نام

 رديف
 كارآموز سرپرست نظرات  

 
 عالي خوب متوسط ضعيف

       كار محيط در وانضباط نظم رعايت  ١

       ديگران با همكاري و عالقه ميزان ٢

       فني و علمي مطالب فراگيري به عالقه ٣

       پشتكار ميزان و وظايف پيگيري ٤

  كار بهبود جهت كارآموزدر پيشنهادات  ارائه ٥
     

  )١ شماره فرمهاي حداقل( كارآموزي هاي گزارش كيفيت ٦
     

  فني و علمي توانايي ارتقاء جهت موجود امكانات از گيري بهره ميزان ٧
     

 
  :مرخصي روزهاي تعداد
  :غيبت روزهاي تعداد

 : كارآموزي ي دوره بهبود جهت كارآموزي سرپرست پيشنهادات
 
 كارآموزي سرپرست امضاء                                                                                                   



  ٥ شماره فرم
 كارآموزي محل ارزيابي

 
 : دانشجويي شماره                                         :                                       خانوادگي نام و نام

 : دانشكده                               :                                                      تحصيلي رشته
 : صنعتي واحد نام

 : صنعتي واحد آدرس
 

 عالي خوب متوسط ضعيف عنوان رديف
  آموز كار به فني اطالعات ارايه چگونگي ١

     

 صنعتي واحد با آشنايي و نظري آموزش چگونگي  ٢
 

     

 واحد طرف از كارآموزي اجراي بندي زمان برنامه چگونگي ٣
 صنعتي

 
     

 واحد در عملي كار فراگيري جهت تجهيزات و امكانات ٤
 صنعتي

  
 

   

  كارآموزي اجراي در كارآموز سرپرست همكاري چگونگي ٥
     

       كارآموزي با صنعتي واحد مسئولين برخورد نحوه ميزان ٦

 و حضور رعايت به صنعتي واحد مسئولين دادن اهميت ميزان ٧
 كار در انظباط و نظم

  
 

   

 عملي كارهاي به صنعتي واحد مسئولين دادن اهميت ميزان ٨
 تحقيقي و

 
     

 كارآموزي واحد گذراندن لحاظ از را صنعتي واحد كلي بطور ٩
 نماييد مي ارزيابي چگونه

  
 

   
 



 ٦ شماره فرم
 كارآموز پيشنهادات و نظرات

 )شود تكميل دوره درپايان(
 

 : دانشجويي شماره                                                                  : كارآموز خانوادگي نام و نام
 : دانشكده                                                                                  :تحصيلي رشته

 
: شرح  پيشنهادات و نظرات 

 :آن مختلف مراحل و كارآموزي ي دوره مورد در) ١
 
   
 :آموزي كار محل توليدي و پژوهشي،فني امور مورد در) ٢   
   
  
  
 

 دفتر به را فرم اين از كپي يك تمايل صورت تفصيلي،در گزارش پيوست در پيشنهادات و نظرات فرم ارائه بر عالوه:  توجه
 .نماييد تحويل دانشكده صنعت با ارتباط

                        
 

                                                                                                 
           آموز كار امضاء                                                                                                                  
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