شماره.............................. :

دانش گاه جامع علمی – کارربدی
معاونت سنجش ،خدمات آموزشی ودانشجویی

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

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

کاربرگ ( :)212-2تعهد کاربین

مرکز آموزشي علمي-کاربردی مالیر
نام:
نام خانوادگي:
شماره دانشجویي:
شماره ملي:
مقطع تحصیلي:
نیمسال تحصیلي:
رشده تحصیلي:
نام اسداد درس کاربیني:

اینجانب با آگاهي از اینکه بازدید از محیط واقعي کار ،به منزله بخش عملي درس کاربیني ميباشدددد ،مدعمد ميگردم کلیه
مقررات آموزشي و همچنین ضوابط اعالم شده از سوي محیط واقعي کار را به طور کامل رعایت نموده و چنانچه حین بازدید
ضرر و زیاني از ناحیه اینجانب وارد گردد ،برابر مقررات مربوط ،مسئولیت جبران آن را شخصا بر عمده ميگیرم.
نام ونام خانوادگی دانشجو
تاریخ و امضاء

شماره.............................. :

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانش گاه جامع علمی – کارربدی
معاونت سنجش ،خدمات آموزشی ودانشجویی

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

کاربرگ ( :)212-3ارزشیابی تحقق اهداف درس کاربینی

مرکز آموزشي علمي-کاربردی مالیر

• این فرم توسط مدرس کاربیني تکمیل ميشود.

نام:
نام خانوادگی:
شماره ملی:

شماره دانشجویی:
مقطع تحصیلی:
رشته تحصیلی:
مرکز آموزشی:
نام مدرس:

ردیف

عامل ارزیابی

نمره ارزیابی

1

رعایت نظم و مقررات آموزشی

()3-0

2

رعایت ضوابط و مقررات محیط کار

()2-0

3

رعایت شئونات دانشجویی

()2-0

4
5

ارائه گزارش بازدید
ارائه نظرات و پیشنهادات

()10-0
()3-0

جمع

()20-0

امتیاز

شماره.............................. :

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

دانش گاه جامع علمی – کارربدی
معاونت سنجش ،خدمات آموزشی ودانشجویی

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

کاربرگ ( :)212-4گزارش کاربینی7

مرکز آموزشي علمي-کاربردی مالیر
کاربین محترم ،اين گزارش حاصل مشاهدات شما از محيط واقعي کار ميباشد که ميبايست آن را با راهنمايي مدرس تکميل
نماييد.
نکته :ترجيجا اين گزارش به صورت گروهي تکميل و ارايه شود.
الف) مشخصات کاربین
نام:

شماره دانشجویی:

نامخانوادگی:

شماره ملی:

نیمسال تحصیلی:

مقطع تحصیلی :کاردانی □

کارشناسی □

وضعیت اشتغال :بیکار □

شاغل مرتبط با رشته تحصیلی □

شاغل غیر مرتبط با رشته تحصیلی □

رشته تحصیلی:
مرکز آموزشی:
مدرس:

ب) مشخصات محیط واقعی کار مورد بازدید
نام محیط واقعی کار مورد بازدید
نوع محیط واقعی کار مورد بازدید

دولتی □

خصوصی □

عمومی □

تعداد کارکنان
تاریخچه تاسیس
زمینه فعالیت
بخش تحقیق و توسعه ()R&D

دارد □

ندارد □

شماره.............................. :

دانش گاه جامع علمی – کارربدی
معاونت سنجش ،خدمات آموزشی ودانشجویی

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

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

پ) در موارد زیر با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعی کار به طور اجمالی توضیح دهید.
❖ توصيف محيط واقعی کار
 .1عناوين مشاغل مرتبط و همگون با رشته تحصيلي:
 .2وضعيت راه اندازی شغل مورد نظر (فردی يا خوداشتغالي،گروهي ،سرمايه گذاری يا سازماني):
 .3سازمان های ذيربط و مرتبط با حوزه شغلي:

❖ توصيف فرایند انجام کار
تشريح جريان فرآيند کار:
 .2ماشينآالت و دستگاهها و ابزارها:
 .3محصوالت توليد شده (کاال يا خدمات) و نحوه ارايه خدمات پس از توليد و تحويل:

 .4نحوه کنترل کيفيت انجام فعاليتها:

❖ توصيف توانمنديها و مهارتهاي مورد انتظار براي احراز شغل موردنظر
 .1 .1ويژگيهای جسماني:
 .2 .2ويژگيهای مهارتي:
 .5استعداد های مورد نياز:

شماره.............................. :

دانش گاه جامع علمی – کارربدی
معاونت سنجش ،خدمات آموزشی ودانشجویی

جمهوری اسالمی اریان
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

❖ توصيف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل موردنظر
 .1سختي و پيچيدگي کار:
 .2نکات مربوط به قوانين و مقررات انجام کار:
 .3نکات مربوط به ايمني و بهداشت:
 .4نکات مربوط به فرهنگي و اجتماعي (جاذبه و انگيزههای شغلي):
 .5وضعيت درآمدی و مباحث اقتصادی:

ت) تحقیق ،توصیف و مقایسه ویژگیهاي شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور:

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

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

