
قابل توجه دانشجویان متقاضی

2/کارورزی1درس کارورزی

مراحل و شرح کامل وظایف دانشجویان

/در زمان ثبت نام2/کارورزی1اخذ واحد کاروزی -1

)مرتبط با رشته تحصیلی(و کسب موافقت مدیریت ورزیجستجو برای یافتن محلی مناسب جهت کار -2

واحد مورد نظر.

گردد. ادر مینفر فقط یک بار ص دقت نمایید زیرا معرفی نامه برای هر ورزیدر انتخاب محل کار* 

باید مرتبط به رشته تحصیلی باشد. ورزیالزم بذکر است کلیه فعالیت های اجرایی در زمان کار* 

(از وب ورزی)تعهد نامه کار7(و شمارهورزیمعرفی نامه به محل کار)درخواست  6اخذ فرم شماره -3

ویل آن به امور دانشجویی و ح، تکمیل و ت  سایت مرکز به آدرس

فرهنگی

ورزیدریافت معرفی نامه دانشجو به محل کار -4

)فرم گزارش کار ماهانه( از وب سایت مرکز و 2)فرم گزارش کار هفتگی(، شماره1اخذ فرمهای شماره -5

ورزیو تایید سرپرست کار ورزتکمیل آنها بصورت هفتگی و ماهانه توسط کار

)فرم ارزیابی کاروز توسط 4)فرم ارزیابی کارورز توسط مربی(و فرم شماره3های شماره اخذ فرم -6

)فرم ارزیابی نهایی کارورز( از وب سایت مرکز و تکمیل فرمهای مربوطه5مدرس(، فرم شماره

بر اساس برنامه تعیین شده ورزیآغاز فعالیت در محل کار -7

روز پس از شروع ترم 15حداکثر  تاریخ شروع:** 

** تاریخ پایان: حداکثر یک هفته بعد از پایان امتحانات

بر اساس فعالیت انجام شده طبق الگو و نحوه نگارش مصوب ورزیتنظیم گزارش کار -8

موجب کسر نمره، حذف و در مواردی می تواند  -تاخیر در انجام وظایف و تحویل فرمهای مربوط -9

.موجب شودمردودی این درس را 

اخذ فرم نمره کارورزی از وب سایت مرکز -11

ساعت کارورزی در سربرگ  241تایید گذراندن-برگه موافقت پذیرش کارورزی-تحویل گزارش کارورزی -11

محل مربوط به امور دانشجویی و فرهنگی













 بسمه تعالی

کاربردی خبرگزاری فارس-مرکز علمی

 فرم درخواست کارورزی

دانشجو

صادره:نام پدر:نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی: کد ملی: شماره شناسنامه: تاریخ تولد:

 ترمی         پودمانی مقطع: رشته تحصیلی:

محل کار:      همراه:  شماره تماس منزل: 

 :ورزینام کامل محل کار

:ورزیشماره تماس محل کار

ی:ورزآدرس کامل محل کار

امضا و تاریخ:   

واحد

آموزش

 سال تحصیلی             اخذ نموده است.را به مدت        ساعت در نیمسال       2/کارورزی1کارورزی دانشجو واحد 

نام و نام خانوادگی  

امضاء و تاریخ  

مالیامور 

د/ندارد.ردانشجوی نامبرده بدهی مالی دا

 :میزان بدهی

نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ

مدیر گروه

دانشجو مورد تایید می باشد. رورزیمحل کا

امضاء و تاریخ

دبیرخانه

دانشجو کمبود مدارک    دارد      ندارد

. اصل دیپلم/کاردانی5                           تصویر شناسنامه عکسدار از تمامی صفحات                     .1

ی/کاردان. تاییدیه تحصیلی دیپلم6تصویر کارت ملی                                                                                           .2

سنجش سازمان لیست. 7                              معافیت تحصیلی/کارت پایان خدمت/کارت معافیت .3

ریزنمرات کاردانی               .4

نام و نام خانوادگی

 امضاء و تاریخ

واحد 

دانشجویی و 

فرهنگی

دانشجو در تاریخ               صادر گردید. ورزینامه کار

نام و نام خانوادگی

 ضاء و تاریخام

فرم شماره 6
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