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ير م  يیاد  ااشاااي  ق  ياي ق قنزلاد  ش  ممي   ر   اار ین  ق اینجااباب  اا هيااز  ان اینااد  اان یاي ان قعی  اا،    اار   اد 

ققررات هقونشا  ا زمننی  واوا   ام م شايه ان ساوي قعی  اا،    ار را  د کور  اقا رمایت بمو ه ا چنابند بی   ان یي  

 يیرم.ق ورر ا نیاب  ان بابید اینجابب اار  ير     را ر ققررات قر وط  قسئولیت جبران هن را ششصا  ر مييه 

 نام ونام خانوادگی دانشجو

 تاریخ و امضاء

  

 بام:                  

 بام خابوا ي : 

 شماره  ابشجوی :

 شماره قي :

 ققطع تعصیي : 

 سال تعصیي :بیم

 رش د تعصیي :

 قر ز هقونش : 

 بام اس ا   ر   ار ین : 

(: تعهد کاربین 212-2) کاربرگ   
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 شو .قير   ار ین  تامیا ق  ای  فرم توس  •

 

 

 

 امتیاز نمره ارزیابی  ارزیابی عامل  ردیف

  ( 0-3) رعایت نظم و مقررات آموزشی  1

  ( 0-2) رعایت ضوابط و مقررات محیط کار 2

  ( 0-2) رعایت شئونات دانشجویی 3

  ( 0-10) ارائه گزارش بازدید  4

  ( 0-3) ارائه نظرات و پیشنهادات  5

  ( 0-20) جمع 

 

 

 

  

   :نام

 نام خانوادگی: 

 شماره ملی:                                                                            شماره دانشجویی:

 مقطع تحصیلی:

 رشته تحصیلی: 

 مرکز آموزشی:

 نام مدرس: 

(: ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی212-3) کاربرگ   
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بايست آن را با راهنمايي مدرس تکميل  باشد که مي اين گزارش حاصل مشاهدات شما از محيط واقعي کار مي کاربین محترم،  

 نماييد. 

 . ارايه شود نکته: ترجيجا اين گزارش به صورت گروهي تکميل و

 الف( مشخصات کاربین 

 شماره ملی: خانوادگی:                                 شماره دانشجویی:                    نام      نام:                                  
 

         □ کارشناسی                      □سال تحصیلی:                      مقطع تحصیلی:  کاردانی  نیم
   

 □ شاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی            □شاغل مرتبط با رشته تحصیلی              □وضعیت اشتغال: بیکار 
 

 رشته تحصیلی:
 

 مرکز آموزشی: 
 

 مدرس:

 

 ب( مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید 

 نام محیط واقعی کار مورد بازدید 
 

 

 □ خصوصی                                 □عمومی                                  □دولتی  نوع محیط واقعی کار مورد بازدید 

 تعداد کارکنان 
 

 

  تاریخچه تاسیس 

  زمینه فعالیت 

 □ ندارد                                          □ دارد  ( R&Dبخش تحقیق و توسعه )

 

  

(: گزارش کاربینی 212-4) کاربرگ   
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 محیط واقعی کار به طور اجمالی توضیح دهید. پ( در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از 

 

 

  محيط واقعي کار توصيف  ❖

 عناوين مشاغل مرتبط و همگون با رشته تحصيلي: .1

 

 

 

 

 وضعيت راه اندازی شغل مورد نظر )فردی يا خوداشتغالي،گروهي، سرمايه گذاری يا سازماني(:  .2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان های ذيربط و مرتبط با حوزه شغلي:  .3
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  فرايند انجام کار توصيف  ❖

 تشريح جريان فرآيند کار: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها و ابزارها: آالت و دستگاه. ماشين2

 

 

 . محصوالت توليد شده )کاال يا خدمات( و نحوه ارايه خدمات پس از توليد و تحويل: 3

 

 

 

 ها: . نحوه کنترل کيفيت انجام فعاليت4

 

  انتظار برای احراز شغل موردنظر های مورد ها و مهارتتوصيف توانمندی ❖

   : جسمانيهای ويژگي . 1 .1

             

 

 : مهارتي های .  ويژگي2 .2

3.  

 

 : استعداد های مورد نياز. 3
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  توصيف شرايط انجام وظايف مربوط به شغل موردنظر ❖

 . سختي و پيچيدگي کار: 1

 

 

 

 

 . نکات مربوط به قوانين و مقررات انجام کار: 2

 

 

 

 

 مربوط به ايمني و بهداشت: نکات  .4

 

 

 

 

 های شغلي(: نکات مربوط به فرهنگي و اجتماعي )جاذبه و انگيزه .5

 

 

 

 

 

 وضعيت درآمدی و مباحث اقتصادی: .6
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 هاي شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور:ت( تحقیق، توصیف و مقایسه ویژگی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقعیت فعلی و آینده شغل موردنظر: ث( ارایه نظرات و پیشنهادات کاربین در خصوص 

 

 

 


