
 کبربردی مرکس کشت ي صىعت پبسبرگبد تىگستبن-داوشگبٌ علمی

 

« فرم کبرآمًزی »                 

:                                              وام پذس                         :                                           وام ي وام خاوًادگی داوطجً 

:                                                    ضماسٌ داوطجًیی                               :                                                        ضماسٌ ضىاسىامٍ 

: سال تًلذ :                                                                                                  صادسٌ اص 

:                                             مقطع                                                                                        :    تحصیلی سضتٍ

: محل کاسيسصی 

:  ویمسال ي سال اخز کاسآمًصی 

سال تحصیلی       ویمسال تابستان          ویمسال ديم        ویمسال ايل

 

 

 

 

امضبء :                                                                                         وبم ي وبم خبوًادگی استبد مربًطٍ 

 

امضبء                                                                  :                     وبم ي وبم خبوًادگی مسئًل آمًزش 

 

 

 

 

 

 

 تبریخ ثبت ومرٌ در ادارٌ آمًزش ومرٌ داوشجًیی شمبرٌ وبم ي وبم خبوًادگی

بب حريف بب عذد 

     



 کبربردی مرکس کشت ي صىعت پبسبرگبد تىگستبن-داوشگبٌ علمی

« گسارش کبر مبَبوٍفرم » 

:                                              ضماسٌ داوطجًیی :                                                              وام ي وام خاوًادگی داوطجً 

:                                       مشکض آمًصضی   :                                                                               تحصیلی  سضتٍ

: محل کاسيسصی       :                                                                 تاسیخ ضشيع کاسيسصی 

 ٌايل   : ما   ديم   سًم                                    تا تاسیخ ......................... اص تاسیخ.............................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:     يرز رمحل امضبء کب

 

: محل امضبء سرپرست 

 

 :وظریٍ مذرس کبريرزی 

 

 



 کبربردی مرکس کشت ي صىعت پبسبرگبد تىگستبن-داوشگبٌ علمی

 

« گسارش مبَیبوٍ سرپرست کبريرزی»       

    مبٌ سًم   مبٌ ديم   يلمبٌ ا

 ..........................................وبم سرپرست کبيرزی  ....................................... لغبیت .................................................گسارش از تبریخ 

 .......................................................................................... وبم ياحذ صىعتی مربًطٍ .......................................................................سمت 

 ..................................................................مرکس آمًزشی  ........................................................................وبم ي وبم خبوًادگی کبريرز

 
 

تًضیحبت عبلی خًة متًسط ضعیف عىبيیه ردیف 

     رعایت نظم ، تربیت و انضباط در محل کاورزی  1

     میسان عالقه همکاری با دیگران  2

     عالقه به فراگیری  3

     فراگیری استعداد  4

     ن پشتکار پی گیری وظایف و میسا 5

     مدیریت و رفتار با افراد تحت سرپرستی  6

     ارزش پیشنهادات کارورز در جهت بهبود کار  7

     کیفیت گسارشهای کارورز به واحد صنعتی  8

: غیر مًجٍ                                                           :مًجٍ                                  :تعذاد ريزَبی غیبت 

: يرزی ريرز جُت بُبًد بروبمٍ کبرپیشىُبدات سرپرست کب

 

                                         

محل امضبء سرپرست کبريرز      

 

 

 

 



 کبربردی مرکس کشت ي صىعت پبسبرگبد تىگستبن-داوشگبٌ علمی

«  فرم درخًاست ديرٌ معرفی وبمٍ جُت کبريرزی» 

: مشخصبت داوشجً  (الف

:    سال يسيدی                      :          ضماسٌ داوطجًیی                    :                وام ي وام خاوًادگی داوطجً 

                              

    :             امضاء داوطجً                    :                       تلفه تماس                                    :                 سضتٍ تحصیلی 

 

 :تلفه محل کاس                :                                  سمت       :                                                         محل کاس 

: مشخصبت محل کبريرزی  (ة

                                                          :        آدسس دقیق               :                                           وام محل 

: تلفه  

 :کاسيسصی /قسمتُای/بخص/حًصٌ

: مًضًعبت کبريرزی ي اَذاف ي سًابق مطبلعبتی مرتبط بب آن  (ج

: مًضًعات کاسيسصی 

: اَذاف اص اوتخاب محل ي مًضًع کاسيسصی 

: کاسيسصی  سًابق ي تجشبیات مطالعاتی دس سابطٍ با مًضًع ي محل

: وظریٍ مذرس کبريرزی  (د

: با کاسيسصی وامبشدٌ دس محل مضبًس مطشيط بٍ سعایت مًاسد ریل مًافقت می ضًد 

1) 

2) 

3) 

داوطجً مًظف است کاسيسصی سا مطابق دستًسالعمل مشبًطٍ طی ومًدٌ ي دس پایان گضاسش کاسيسصی سا طبق دستًسالعمل 

. باوضام فشم َا اسائٍ ومایذ 

امضاء مذسس کاسيسصی                                                                                                      

 

 

: وظریٍ معبيوت آمًزش 

امضاء معايوت آمًصش                   .                                     عىًان کاسيسصی وامبشدٌ مًسد تأییذ می باضذ 

 

 

: وظریٍ آمًزش   (َـ

: کاسضىاس آمًصش 

امضاء مذیش آمًصش                    .                                      لطفاً معشفی وامٍ جُت وامبشدٌ صادس ومائیذ 

 


