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وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
موسسه آموزش عالي سينا

فزآینذ اخذ واحذ کارآهوسی
 .1اخز هَافمت هحل پیشٌْبدی کبسآهَصی ثِ طَست شفبّی
 .2تکویل فشم "الف" تَسظ داًشجَ
 .3هشاجؼِ ثِ استبد کبسآهَصی دس هَسسِ ٍ اهضبی فشم "ب" (دس تبسیخ ّبی اػالم شذُ)
 .4تکویل ًبهِ ّبی شوبسُ  1تب  ٍ 3اخز اهضبی هسئَل دفتش استجبط ثب طٌؼت
 .5تحَیل ًبهِ ّبی شوبسُ  1ثِ استبد کبسآهَصی
 .6تحَیل ًبهِ شوبسُ  2ثِ ًوبیٌذُ هحل کبسآهَصی
 .7تحَیل ًبهِ شوبسُ  3ثِ اداسُ آهَصش
 .8عی ًوَدى دٍسُ کبسآهَصی ٍ تکویل فشهْبی سٍصاًِ (فشم "د")
 .9تْیِ گضاسش کبسآهَصی (عجك پیَست شوبسُ  ٍ )1اخز گَاّی پبیبى دٍسُ (عجك ًوًَِ هَجَد دس دفتشچِ) اص هحل کبسآهَصی
 .10اسیِ گضاسش ٍ فشهْبی حضَس ٍ گَاّی پبیبى کبس (عجك ًوًَِ ّبی پیَست) ثِ استبد کبسآهَصی دس تبسیخ هشخض شذُ
تجظشُ  : 1تَجِ داشتِ ثبشیذ چٌبًچِ دس سٍص دفبع ثِ استبد کبسآهَصی هشاجؼِ ًٌوبییذ ًوشُ طفش ثشای ایي دسس دسج خَاّذ شذ
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موسسه آموزش عالي سينا

فشم صیش تَسظ داًشجَ تکویل گشدد

استبد هحتشم کبسآهَصی .........................................
سالم ػلیکن

تبسیخ ....................:

احتشاهب ایٌجبًت ..............داًشجَی سشتِ  ........................ثِ شوبسُ داًشجَیی  .......................هتمبضی گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی دس
شش کت ..............................ثَدُ ٍ هَافمت همذهبت آى ششکت سا دس ایي خظَص اخز ًوَدُ ام .
اهضب داًشجَ
فرم الف

فشم صیش تَسظ استبد کبسآهَصی تکویل گشدد

دفتش هحتشم استجبط ثب طٌؼت هَسسِ آهَصش ػبلی سیٌب
سالم ػلیکن

تبسیخ .............................:

ثذیي ٍسیلِ اػالم هی گشدد هحل کبسآهَصی داًشجَ دس ششکت  .............................هَسد تبییذ ایٌجبًت هی ثبشذ لزا خَاّشوٌذ است
الذاهبت الصم سا جْت ششٍع کبسآهَصی ًبهجشدُ هجزٍل فشهبییذ
ًبم ٍ اهضب استبد
فرم ب
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تبسیخ ............................:
شوبسُ......... ... ..............:

هذیش ػبهل هحتشم ششکت ............................................:
سالم ػلیکن
ثب احتشام داًشجَ  .........................................ثِ شوبسُ داًشجَیی  ...............................کِ دس سشتتِ تحظتیلی ................................................
هشغَل ثِ تحظیل هی ثبشذ جْت گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی ثِ هذت  240سبػت اص تبسیخ  . ............................هؼشفی هی گشدد
خَاّشوٌذ است دستَس الصم سا ثشای تکویل ٍ اهضبی فشهْتبی اسصیتبثی ّفت تی ؛ هبّبًتِ ٍ بجتت ًوتشُ ًتبهجشدُ تَستظ ًوبیٌتذُ
کبسآهَصی ششکت سا طبدس ًوبییذ.
الصم ثِ رکش است ًبهجشدُ هَظف ثِ اجشای همشسات اًظجبعی ٍ ایوٌی آى ٍاحذ ثَدُ ٍ گضاسش پیششفت دٍسُ خَد ثِ ّوشاُ فشهْتبی
الصم ٍ گَاّی پبیبى دٍسُ سا دس تبسیخ  ..........................ثِ استبد کبسآهَصی جٌبة آلبی . ..................................................اسیِ ًوبیذ.

هسؤل دفتش استجبط ثب طٌؼت هَسسِ
فشّبد کَچیبى فشد

ًبهِ شوبسُ ً : 1سخِ هشثَط ثِ استبد کبسآهَصی

آدسس  :کبشبى  -چْبس ساُ آیت اهلل کبشبًی  -اثتذای خیبثبى شْیذ ثْشتی
تلفکس  0361- 4450055طٌذٍق پستی  87135/ 1977 :پبی بُ ایٌتشًتی www.sina.ac.ir :
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تبسیخ ............................:
شوبسُ......... ... ..............:

هذیش ػبهل هحتشم ششکت ............................................:
سالم ػلیکن
ثب احتشام داًشجَ  .........................................ثِ شوبسُ داًشجَیی  ...............................کِ دس سشتتِ تحظتیلی ................................................
هشغَل ثِ تحظیل هی ثبشذ جْت گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی ثِ هذت  240سبػت اص تبسیخ  . ............................هؼشفی هی گشدد
خَاّشوٌذ است دستَس الصم سا ثشای تکویل ٍ اهضبی فشهْتبی اسصیتبثی ّفت تی ؛ هبّبًتِ ٍ بجتت ًوتشُ ًتبهجشدُ تَستظ ًوبیٌتذُ
کبسآهَصی ششکت سا طبدس ًوبییذ.
الصم ثِ رکش است ًبهجشدُ هَظف ثِ اجشای همشسات اًظجبعی ٍ ایوٌی آى ٍاحذ ثَدُ ٍ گضاسش پیششفت دٍسُ خَد ثِ ّوشاُ فشهْتبی
الصم ٍ گَاّی پبیبى دٍسُ سا دس تبسیخ  ..........................ثِ استبد کبسآهَصی جٌبة آلبی . ..................................................اسیِ ًوبیذ.

هسؤل دفتش استجبط ثب طٌؼت هَسسِ
فشّبد کَچیبى فشد

ًبهِ شوبسُ ً : 2سخِ هشثَط ثِ هحل کبسآهَصی
آدسس  :کبشبى  -چْبس ساُ آیت اهلل کبشبًی  -اثتذای خیبثبى شْیذ ثْشتی
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تبسیخ ............................:
شوبسُ............. ..............:

هذیش ػبهل هحتشم ششکت ............................................:
سالم ػلیکن
ثب احتشام داًشجَ  .........................................ثِ شوبسُ داًشجَیی  ...............................کِ دس سشتتِ تحظتیلی ................................................
هشغَل ثِ تحظیل هی ثبشذ جْت گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی ثِ هذت  240سبػت اص تبسیخ  .......... ...................هؼشفی هی گشدد
خَاّشوٌذ است دستَس الصم سا ثشای تکویل ٍ اهضبی فشهْتبی اسصیتبثی ّفت تی ؛ هبّبًتِ ٍ بجتت ًوتشُ ًتبهجشدُ تَستظ ًوبیٌتذُ
کبسآهَصی ششکت سا طبدس ًوبییذ.
الصم ثِ رکش است ًبهجشدُ هَظف ثِ اجشای همشسات اًظجبعی ٍ ایوٌی آى ٍاحذ ثَدُ ٍ گضاسش پیششفت دٍسُ خَد ثِ ّوشاُ فشهْتبی
الصم ٍ گَاّی پبیبى دٍسُ سا دس تبسیخ  ..........................ثِ استبد کبسآهَصی جٌبة آلبی . ..................................................اسیِ ًوبیذ.

هسؤل دفتش استجبط ثب طٌؼت هَسسِ
فشّبد کَچیبى فشد

ًبهِ شوبسُ ً : 3سخِ هشثَط ثِ اداسُ آهَصش
آدسس  :کبشبى  -چْبس ساُ آیت اهلل کبشبًی  -اثتذای خیبثبى شْیذ ثْشتی
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وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
موسسه آموزش عالي سينا
داًشجَی هحتشم لغفب فشم صیش سا تکویل ًوَدُ ٍ ّوشاُ ثب ًبهِ شوبسُ  1ثِ استبد کبسآهَصی خَد تحَیل دّیذ
هشخصات فزدی دانشجو
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

شوبسُ داًشجَیی:

سشتِ تحظیلی :

شوبسُ توبس:

.

آدسس هحل سکًَت:
هشخصات هحل کارآهوسی
ًبم هحل کبسآهَصی :

ًبم ٍاحذ :

ًبم سشپشست کبسآهَصی :

تلفي توبس سشپشست :

تبسیخ ششٍع :

تبسیخ پبیبى :

.

آدسس هحل کبسآهَصی :
بزناهه هفتگی کارآهوسی
سٍصّبی حضَس

سبػت ششٍع

سبػت پبیبى

شنبه
یک شنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
جوعه
کزوکی دقیق هحل کارآهوسی

.
تَضیح

وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
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ویپست شماره 1
.1

اخز ٍاحذ کبسآهَصی فمظ دس تشم تبثستبى اهکبى پزیش است (ه ش ثشای داًشجَیبًی کِ کوتش اص ٍ 16احذ تحظیلی داسًذ)

.2

داًشجَ هلضم ثِ ششکت دس جلسِ تَجیْی استبد کبسآهَصی هی ثبشذ

.3

دس طَستی کِ داًشجَ ًتَاًذ دس سٍص دفبع دس هَسسِ حضَس یبثذ ًوشُ طفش ثشای دسس بجت خَاّذ شذ

.4

گضاسش کبسآهَصی شبهل هَاسد صیش است:
.i
.ii
.iii
.iv
.v
.vi

جلذ گضاسش (هغبثك پیَست شوبسُ )2
فْشست
همذهِ
ششح گضاسش کبسآهَصی شبهل هشبّذات اًجبم شذُ ؛ ًکبت اجشایی ؛ اشکبالت ٍاسدُ ؛ ثشسسی هسبئل فٌی ؛ پیشٌْبدات ٍ تَضیحبت ٍ هَاسد دسخَاستی
استبد دس جلسِ تَجیِ هی ثبشذ
ًتیجِ گیشی
هٌبثغ

.5

گضاسش ثبیذ ثش سٍی کبغز A4؛ ثِ طَست یک سٍ ؛ تبیپ شذُ ؛ ٍ علك ٍ شیشاصُ شذُ اسایِ گشدد.

.6

هذت صهبى کبسآهَصی ثبیذ حذالل  240سبػت ثبشذ

.7

دس طَستی کِ دس هَالغ ثبصدیذ یب توبس تلفٌی استبد داًشجَ دس هحل کبسآهَصی حضَس ًذاشتِ ثبشذ (حذاکثش  2ثبس ) ًوشُ کبسآهَصی
طفش اػالم خَاّذ شذ

.8

کبسآهَص ثبیذ ثبیذ فشم پیششفت کبس سا ثِ اهضبی سشپشست کبسآهَصی ثشسبًذ

.9

حضَس شخظی داًشجَ دس توبم هشاحل الضاهی ثَدُ ٍ اسسبل فشهْب ٍ گضاسشْب تَسظ شخض دی ش هوٌَع هی ثبشذ.
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هحل کارآهوسی :
هوضوع کارآهوسی :
نام و نام خانوادگی کارآهوس :
شواره دانشجویی :

رشته تحصیلی :
سال تحصیلی و نیوسال تحصیلی :
نام استاد راهنوا :
نام استاد سزپزست کارآهوسی :

پیَست شوبسُ 2

وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري
موسسه آموزش عالي سينا

صرم پیشرفت کار

انم و انم خانىادگی:

شماره دانشجىیی :

تح
رشتو صیلی:

اترخی شروع :

اترخی خاتمو:

آردش :

اترخی

زمان ورود

زمان خروج

شرح مختصر کارانجام شده

مح
ل کارآمىزی :

امضای کارآمىز

امضای سررپست

صرم ثبت نمره
هشخصات فزدی

وفناوري
تحقيقاتتحظیلی :
وزارت علوم ،سشتِ

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ :

کبسآهَصی :
هحلعالي سينا
موسسه آموزش

شوبسُ داًشجَیی :

تبسیخ خبتوِ :

تبسیخ ششٍع کبسآهَصی :
ًشبًی هحل کبسآهَصی :
ًشبًی هحل سکًَت :

قسوت سیز توسط سزپزست کارآهوسی تکویل هی گزدد

خصوصیات کارآهوز

خیلی خوب

خوب

هتوسط

ضعیف

( 4اهتیاز)

( 3اهتیاز)

( 2اهتیاز)

( 1اهتیاز)

هالحظات

رعایت شؤنات اسالهی و نظن کارگاه

هیساى هوکاری با دیگراى
عالقه و استعداد فراگیری و طرح ابتکارات

پیگیری وظایف و پشتکار الزم
سرعت در انجام کارها
حضور به هوقع طبق برناهه های ارائه شده
ارایه گسارش روزانه به سرپرست
هیساى فراگیری علوی و عولی

جوع اهتیاسات
تاریخ و مهر و امضای سرپرست کارآموزی :

قسوت سیز توسط استاد راهنوای کارآهوسی تکویل هی گزدد

خصوصیات کارآموز

نمره

توضیحات

هحتوای علوی گسارش (حداکثر  10نوره)
زیبایی و شکیل بودى گسارش(حداکثر  2نوره)
کاربردی بودى گسارش(حداکثر  2نوره)

جوع اهتیاسات
نوزه کلی کارآهوس جهت ثبت در سیستن آهوسشی

امضای استاد کارآموزی :

وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري

تاریخ ............................ :

موسسه آموزش عالي سينا

شماره ............................ :

گىاهی پایان دوره کارآمىزی

پیوست ............................ :

از :
هب :دفتر ارتباط با صنعت مىسسو آمىزش عالی سینا
مىضىع :اتمام دوره کارآمىزی
بازگشت هب انهم شماره ...........مىرخ  ................رد خصىص انچام دوره کارآمىزی دانشجى ..........................هب استحضار
می رساند انمبرده دوره کارآمىزی خىد را رد ایه ش کرت هب میسان  042ساعت از اترخی  ..........ات اترخی  .............هب پایان رسانیده است .
ضمنا صرمهای پیشرفت کار و ثبت نمره تىسظ سررپست کارآمىزی مىرد اتدیی ضرار گرفتو هک هب ویپست ارسال می شىد .

مدری واحد کارآمىزی

