
تاریخ : ..............................
شماره : .............................
پیوست : ...........................

آدرس محل کارآموزي:

1. گزارش هفتگی کارآموز
2. انتقادات و پیشنهادات کارآموز جهت بهبود وضعیت کاري صنعت محل کارآموزي

3. گزارش نهایی سرپرست کارآموزي
4. ارزیابی نهایی عملکرد کارآموز

این فرم شامل موارد زیر می باشد:

نشانی: تهران، خیابان آزادي، خیابان حبیب اله، خیابان قاسمی، پالك 37، واحد 4، صندوق پستی: 11155ـ1639، فاکس: 61975398
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مشخصات کار آموز

بسمه تعالی              
پردیس بین الملل تهران - دانشگاه صنعتی شریف

فرم ارزیابی کارآموزي 

شماره دانشجویی: نام و نام خانوادگی:

تعداد واحدهاي گذرانده:رشته و گرایش:

نام واحد صنعتی محل کارآموزي:نام استاد کارآموزي:



مورخمورخاز روز

محل امضا کارآموز

هفته دوم

تایید سرپرست کارآموزي:

هفته سوم

تایید سرپرست کارآموزي:

لغایت روز

هفته چهارم

تایید سرپرست کارآموزي:

1. گزارش هفتگی کارآموز

هفته اول

تایید سرپرست کارآموزي:
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مورخمورخاز روز

محل امضا کارآموز

هفته هفتم

تایید سرپرست کارآموزي:

هفته هشتم

لغایت روز

هفته پنجم

تایید سرپرست کارآموزي:

هفته ششم

تایید سرپرست کارآموزي:

تایید سرپرست کارآموزي:
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2. انتقادات و پیشنهادات کارآموز جهت بهبود وضعیت کاري صنعت محل کارآموزي
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مورخلغایت روزمورختاریخ گزارش از روز

نمره به حروف:نمره به عدد:

نظر سرپرست 
کارآموزي

عالی                 
ضریب ( 4) 

خوب                 
ضریب ( 3) 

متوسط                 
ضریب ( 2) 

ضعیف                 
ضریب ( 1) 

مردود                 
ضریب ( 0) 

3. گزارش نهایی سرپرست کارآموزي
نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزي:

میزان عالقه به فراگیري

حضور به موقع و رعایت 
نظم و ترتیب و انضباط 

کاري

مسئولیت پذیري و 
پیگیري امور محوله

میزان همکاري با دیگران
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غیر موجه:موجه:تعدا غیبتها:

نظرات سرپرست کارآموزي در مورد بهبود دوره کار آموزي:

جمع ضرایب

کیفیت گزارش هاي 
کارآموز



الف: نظر سرپرست کارآموزي

نمره به حروف:نمره به عدد:نمره نهایی سرپرست کارآموزي

4. ارزیابی نهایی عملکرد کارآموز

امضا و تاریخ

موفق و موید باشید
دفتر کارآموزي
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امضا و تاریخ
ب: نظر استاد کارآموزي

نمره به حروف:نمره به عدد:نمره نهایی استاد کارآموزي


