ثسوِ تؼبلی

ﺗﺎرﯾﺦ:

فرم تعهد کاربین

ًبم :

ضوبرُ داًطجَیی :

ًبم خبًَادگی:

ًیوسبل تحصیلی :

هقطغ تحصیلی:
رضتِ تحصیلی:
هرکس آهَزضی:
ًبم استبد درس کبرثیٌی:

ایٌجبًت ثب آگبّی از ایٌکِ ثبزدیذ از هحیط ٍاقؼی کبر ،ثِ هٌسلِ ثخص ػولی درس
کبرثیٌی هی ثبضذ ،هتؼْذ هی گردم کلیِ هقررات آهَزضی ٍ ّوچٌیي ضَاثط اػالم
ضذُ از سَی هحیط ٍاقؼی کبر را ثِ طَر کبهل رػبیت ًوَدُ ٍ چٌبًچِ حیي ثبزدیذ
ضرر ٍ زیبًی از ًبحیِ ایٌجبًت ٍارد گردد ،ثراثر هقررات هرثَط هسئَلیت ججراى آى
را ضخصبً ثر ػْذُ هی گیرم.

امضاء :

1

بسمه تعالی
فرم ارزشیابی درس کاربینی

هطخصبت کبرثیي
ًبم:
ًبم خبًَادگی:
ضوبرُ داًطجَیی:
هقطغ تحصیلی:
رضتِ تحصیلی:
هرکس آهَزضی:
هذرس:

ردیف

ػبهل ارزیبثی

ًورُ ارزیبثی

1

رػبیت ًظن ٍ هقررات آهَزضی

()0-3

2

رػبیت ظَاثط ٍ هقررات هحیط کبر

()0-2

3

رػبیت ضئًَبت داًطجَیی

()0-2

4

ارایِ گسارش ثبزدیذ (کتجی ٍ الکترًٍیکی)

()0-10

5

ارایِ ًظرات ٍ پیطٌْبدات

()0-3
()0-20

جوغ

*ایي فرم تَسط هذرس کبرثیٌی تکویل هی ضَد

2

اهتیبز

بسمه تعالی
فرم گزارش کاربینی

کاربیه محترم ،ایه گسارش حاصل مشاهدات شما از محیط ياقعی کار می باشد که شامل مشاغل متعدد
می باشد ي شما می بایست آن را با راهىمایی مدرس خًد صرفا در زمیىه ی شغلی مرتبط با رشته ی
تحصیلی خًد تکمیل ومایید.
الف) هطخصبت کبرثیي
ًبم:

ًبم خبًَادگی:

ضوبرُ داًطجَیی:

ًین سبل تحصیلی:

هقطغ تحصیلی :کبرداًی

کبرضٌبسی

ًبم هرکس آهَزضی:

رضتِ تحصیلی:
ٍضػیت اضتغبل :ثیکبر

ضبغل غیرهرتجط ثب رضتِ تحصیلی

ضبغل هرتجط ثب رضتِ تحصیلی

هذرس:
ضوبرُ توبس:
ًطبًی:

ة) هطخصبت هحیط ٍاقؼی کبر هَرد ثبزدیذ
ًبم ٍ ًطبًی هحیط ٍاقؼی کبر هَرد ثبزدیذ
ًَع هحیط ٍاقؼی کبر هَرد ثبزدیذ

ػوَهی

دٍلتی

خصَصی

تؼذاد تقریجی کبرکٌبى
زهیٌِ فؼبلیت
ثخص تحقیق ٍ تَسؼِ()R&D

دارد

سبزهبى ّبی ریرثط ٍ هرتجط ثب حَزُ ضغلی
3

ًذارد

ح) در هَارد زیر ثب تَجِ ثِ هطبّذات خَد از هحیط ٍاقؼی کبر ثِ طَر اجوبلی تَضیح دّیذ.
تَصیف فرآیٌذ اًجبم کبر
 .1تطریح جریبى فرآیٌذ کبر:
 .2هبضیي آالت ٍ دستگبُ ّب ٍ اثسارّب:
 .3هحصَالت تَلیذ ضذُ (کبال ثب خذهبت) ٍ ًحَُ ارایِ خذهبت پس از تَلیذ ٍ تحَیل:
ً .4حَُ کٌترل کیفیت اًجبم فؼبلیت ّب:

تَصیف تَاًوٌذی ّب ٍ هْبرت ّب ی هَرد اًتظبر ثرای احراز ضغل هَرد ًظر

ٍ .1یژگی ّبی هْبرتی:
 .2داًص ٍ استؼذادّبی هَرد ًیبز:
ٍ .3یژگی ّبی جسوبًی:

تَصیف ضرایط اًجبم ٍظبیف هرثَط ثِ ضغل هَرد ًظر

 .1سختی ٍ پیچیذگی کبر:
ً .2کبت هرثَط ثِ قَاًیي ٍ هقررات اًجبم کبر:
ً .3کبت هرثَط ثِ ایوٌی ٍ ثْذاضت:
ً .4کبت هرثَط ثِ فرٌّگی ٍ اجتوبػی (جبرثِ ٍ اًگیسُ ّبی ضغلی):
ٍ .5ضؼیت در آهذی ٍ هجبحج اقتصبدی:

4

ت) تحقیق ،تَصیف ٍ هقبیسِ ٍیژگی ّبی ضغل هَردًظر در داخل ٍ خبرج از کطَر:

ث) ارایِ ًظرات ٍ پیطٌْبدات کبرثیي درخصَظ هَقؼیت فؼلی ٍ آیٌذُ ضغل هَرد ًظر:

5

