
 
 
 
 
 
 

 

 دـگاه بيرجنـدانش

 پـردیـس کشـاورزی،     

 زیستطبيعی و محيطمنابع  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

   
 
  
  
 
 

 
 

 شماره دانشجوئی:      : نام و نام خانوادگی

 : عـطـمق                   : یـلـه تحصيـرشت

 سال تحصيلی   نيمسال 

 استاد کارآموزی / کارورزی:

  



 کارورزی /رگ درخواست معرفی دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی ب

 

 .......................................................مدیر محترم گروه آموزشی 

 با سالم و احترام؛

    .................................................................................. رشته تحصیلی .......................................................شماره دانشجوئی به    .................................................................................. اینجانب 

باشم. می   .................................................................................. شهرستان  ..................................................................................در  /کارورزیمتقاضی گذراندن دوره کارآموزی

 خواهشمند است دستور فرمائید اقدام مقتضی معمول گردد.

 امضاء دانشجو    

    ..................................................................................جناب آقای 

 استاد محترم کارآموزی/کارورزی

 با سالم و احترام؛

 .......................................................درس  ....................................................... به شماره دانشجویی   ..................................................................................  رساند آقا/خانمبه استحضار می

های ساس بررسیانتخاب نموده و برا  .............................  سال تحصیلی ..........................سال اعت( در نیمس ...................... هفته ) ...................... را به مدت

                   باشد. ضمناً محل کارآموزی/کارورزی عمل آمده در پرونده آموزشی نامبرده مجاز به گذراندن دوره کارآموزی/کارورزی می

 گردد.تعیین می .........................................................................................................................وی 

 مدیر گروه آموزشی      

      ..................................................................................مدیر محترم گروه آموزشی 

 با سالم و احترام؛

منظور معرفی نامبرده دام الزم به، خواهشمند است اق/کارورزی و مشخص شدن محلبا توجه به بالمانع بودن گذراندن درس کارآموزی

 .دو انجام سایر موارد مرتبط صورت پذیر

 مربوطهاستاد درس                

 

 زیستطبیعی و محیطکشاورزی ـ منابع معاون محترم آموزشی دانشکده

 با سالم و احترام؛ 

منظور معرفی دانشجو و انجام سایر موارد خواهشمند است به /کارورزیبا توجه به مشخص شدن موارد فوق و تعیین استاد کارآموزی

 مرتبط دستور به اقدام فرمایید.

 مدیر گروه آموزشی

  



 

    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 



 

    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 



    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 

  



    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 

  



 

    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 



 

    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 



 

    يك شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 ورزي/ كار وزيارآمك

 

 زارش:ـاره گـي:                                                                     شمـه هفتگـزارش خالصـگ         

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 خ:ـاريـت تـخ:                                                      لغايـاريـه:                                                 از تـهفت

 عناوين كـارهاي انجـام شـده در خـالل روز ايام هفته

  شـنبـه

  يكشنبـه

  دوشـنبـه

  سـه شنبـه

  چهارشنبـه

  پنج شنبـه

  جـمعـه

 

 

  نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو                          

 نام و نام خانوادگي سرپرست                  

 محل امضاء سرپرست

 



    دو شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 / كارورزي وزيارآمك

 گـزارش مشـروح ماهـانه

 

 خ :ـت تاريـلغاي      خ :                                       ـاريـاز ت                       زارش:                 ـشماره گ

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 

 زارش:ـرح گـش

 

 

 

  

 :/كارورزينظريه استاد كارآموزي

 نام و نام خانوادگي دانشجـو

 امضاء دانشجـومحل            

 نام و نام خانوادگي سرپرست                

 محل امضاء سرپرست 



    دو شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 / كارورزي وزيارآمك

 گـزارش مشـروح ماهـانه

 

 خ :ـت تاريـلغاي      خ :                                       ـاريـاز ت             زارش:                           ـشماره گ

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 

 زارش:ـرح گـش

 

 

 

  

 :كارآموزي/كارورزينظريه استاد 

 نام و نام خانوادگي دانشجـو

 محل امضاء دانشجـو           

 سرپرست  نام و نام خانوادگي             

 محل امضاء سرپرست 



  فـرم شمـاره سه  

 دانشگاه بيرجند    
 

 

 / كارورزي وزيارآمك

 از محـل /كارورزيوزيگـزارش بـازديـد استـاد كارآم

 

 تاريـخ بازديـد : نـام استاد بـازديد كننده :

 :تاريـخ شروع شمـاره گـزارش :

 :تاريـخ پايان تاريـخ گـزارش :

 

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 
 ضريب عالي خوب متوسط عيفض مربوطهنظريـه استـاد  رديف

 4     ميـزان فـراگيـري عمـلی در مـدت مربوطـه 1

 3     ميـزان بـكارگيـري دروس و تئـوري هـاي فراگرفتـه در عمـل 2

 3     ميـزان آمادگـی دانشجـو در پاسخگـوئی به سئـواالت مطروحـه 3

 3     /كارورزيوزيل كارآموزشی  محوابط اداري و آمررات و ضایت مقزان رعمي 4

 

 :/كارورزيآدرس محل كارآموزي

 مربوطه : /كارورزينام و مشخصات واحد كارآموزي

 

 اخطار به دانشجو:
 
 

 
 

 مروبطهد امضـاء و نـام و نـام خانوادگـي استـا

 

 ارزيـابـي گـزارش

 

 نمـره به عـدد نمـره به حـروف

  

 

  



    چهار شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 / كارورزي وزيارآمرست كـانه سرپـزارش ماهـگ

 
 

 لغايت تاريخ : تاريخ گزارش از تاريخ : شماره گزارش:

 رشته تحصيلي:  نام و نام خانـوادگي كارآموز:

 :مربوطهسمـت سرپرسـت   :مربوطهنام سرپرست 

 دانشگاه:  دانشكده :

 

 :/كارورزينـام و مشخصـات واحـد كارآمـوزي

 

 

 ضريب عالي خوب متوسط ضعيف /كارورزياظهـار نظـر سرپرسـت كارآمـوزي رديف

 4     رعـایت نظـم و ترتيب انضباطـی در واحـد 1

 3     ميـزان عالقـه به همـكاري با دیگـران 2

 3     ـراگيريعـالقه به ف 3

 1     استعـداد فـراگيري 4

 3     و ميـزان پشتـكار ري وظایفپيگيـ 5

 2     مـدیریت و رفتـار با افراد تحت سرپـرستی 6

 2     ارزش پيشنهـادات كارآمـوز جهت بهبـود كار 7

 4     /كارورزيهاي كـارآموز به واحـد كارآمـوزيكيفيت گـزارش 8

 

 تعـداد روزهـاي غيبـت

 
 

 غيـر موجـه مـوجـه

 در كـادر بـاال چيـزي نوشتـه نشـود  

 
 جهت بهبود برنامه  /كارورزيوزيـادات سرپرست كارآمـپيشنه

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي سرپرست 

 محل امضاء سرپرست 

  



    چهار شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 / كارورزيوزيرآمارست كـانه سرپـزارش ماهـگ

 
 

 لغايت تاريخ : تاريخ گزارش از تاريخ : شماره گزارش:

 رشته تحصيلي:  نام و نام خانـوادگي كارآموز:

 :مربوطهسمـت سرپرسـت   :مربوطهنام سرپرست 

 دانشگاه:  دانشكده :

 

 :/كارورزينـام و مشخصـات واحـد كارآمـوزي

 

 

 ضريب عالي بخو متوسط ضعيف /كارورزياظهـار نظـر سرپرسـت كارآمـوزي رديف

 4     رعـایت نظـم و ترتيب انضباطـی در واحـد 1

 3     ميـزان عالقـه به همـكاري با دیگـران 2

 3     عـالقه به فـراگيري 3

 1     استعـداد فـراگيري 4

 3     و ميـزان پشتـكار ري وظایفپيگيـ 5

 2     مـدیریت و رفتـار با افراد تحت سرپـرستی 6

 2     يشنهـادات كارآمـوز جهت بهبـود كارارزش پ 7

 4     /كارورزيهاي كـارآموز به واحـد كارآمـوزيكيفيت گـزارش 8

 

 تعـداد روزهـاي غيبـت

 
 

 غيـر موجـه مـوجـه

 در كـادر بـاال چيـزي نوشتـه نشـود  

 
 جهت بهبود برنامه  /كارورزيوزيـادات سرپرست كارآمـپيشنه

 

 

 

 

 

 

 ادگي سرپرست نام و نام خانو

 محل امضاء سرپرست 

  



  پنج شمـاره )يک( فـرم 

 دانشگاه بيرجند    

 / كارورزينهايي كارآموزيارزيـابـي

 

 :پايان تاريخ :شروعتاريخ  گزارش: تعداد

 ( استاد مربوطه: 2تاريخ بازديد) ( استاد مربوطه: 1تاريخ بازديد) ساعات كار انجام شده:

 

 

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي جـوئيشمـاره دانش

     

 

 

 

 ضريب عالي خوب متوسط ضعيف عـوامـل ارزيـابـي رديف

 ٪22     (2و1هاي هفتگی و ماهانه كارآموز  )فرم شماره ارزیابی گزارش 1

 ٪42     (2)فرم شماره  مربوطهارزیابی كارآموز توسط سرپرست  2

 ٪12     (5و فرم یک شماره  3)فرم شماره  مربوطهی توسط استاد ارزیاب 3

 ٪22     رزي/كارونامه اجرائی كارآموزيهاي جامع و پایانی كارآموز براساس آئينگزارش 4

 ٪12     امتحان شفاهی و دفاع حضوري كارآموز 5

 

 

 

 مربوطهنام و نام خانوادگي استاد 

 محل امضاء استاد             

 ام و نام خانوادگي مدير گروه آموزشين

 محل امضاء مدير گروه آموزشي

 

 
 

 ارزيـابـي نهـائـي

 نمـره به عـدد نمـره به حـروف

 

 

 

 
 



   پنج شمـاره )دو( فـرم

 دانشگاه بيرجند    

 

 

 / كارورزينهايي كارآموزيارزيـابـي

 

 :پايان تاريخ :شروعتاريخ  گزارش: تعداد

 ( استاد مربوطه: 2تاريخ بازديد) ( استاد مربوطه: 1اريخ بازديد)ت ساعات كار انجام شده:

 

 

 دانشـگاه دانشكـده رشتـه تحصيلـي نام و نام خانوادگـي شمـاره دانشجـوئي

     

 

 

 

 ضريب عالي خوب متوسط ضعيف عـوامـل ارزيـابـي رديف

 5     مربوطهجمـع نظرات سرپـرست  1

 4     مربوطهجمـع نظرات استـاد  2

 6     دانشجـو/ كارورزي ارزیابـی گزارشات كـارآموزي  3

 5     امتحـان شفاهی و دفـاع دانشجـو در جلسه حضـوري 4

 

 

 

 مربوطهنام و نام خانوادگي استاد 

 محل امضاء استاد             

 ام و نام خانوادگي مدير گروه آموزشين

 محل امضاء مدير گروه آموزشي

 

 
 

 بـي نهـائـيارزيـا

 نمـره به عـدد نمـره به حـروف

 

 

 

  



    شش شمـاره فـرم 

 دانشگاه بيرجند    
 

 فـرم  نظـرات و پيشنهـادات و نظـرات پايـان دوره

 مخصـوص دانشجـو
 

 : نام و نام خانوادگي كارآموز شمـاره دانشجوئـي :

 :شماره درس مربوطه  : رشتـه تحصيلـي

 تعـداد واحد گذرانده كـل : : /كارورزيزيتعـداد واحد كارآمـو

 : /كارورزيتاريـخ پايـان كارآمـوزي : /كارورزيتاريـخ شـروع كارآمـوزي

 : مربوطهنـام سرپرست  : مربوطهنـام استاد 

 دانشـگـاه : دانشـكـده :

 

 :/كارورزينـام و مشخصـات واحـد كـارآمـوزي

 

 

 یا در پشت برگه مرقوم نمائيد(.) نظرات و پيشنهادات تكميلی خود را پيوست  شرح نظرات و پيشنهادات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي و امضاء كارآموز

 

   

 الزامي است. /كارورزيتنظيم و تدوين و ارائه گزارش تفضيلي دوره توسط كارآموز به استاد ناظر كارآموزي

 



 .................................................. شماره :

 .................................................. :  تاریخ

 .................................................. پيوست:                        دانشـگاه بيرجنـد 

 

 

 نامـه اتمـام دوره 

 کارآموزی/کارورزی

 

 کشاورزی دانشگاه بیرجند: دانشکدهبه 

 ....................................................................................از:  
 با سالم و احترام؛

 

دوره  .............................................. لغایت  ................. ..............................از تاریخ   ................................................................................................................نماید خانم/آقای بدینوسیله گواهی می

 ه سرپرستی خانم/آقایب ...............................................................................................ساعت در واحد  ....................................کارآموزی/کارورزی خود را به مدت 

 گذرانده است.   ................................................................................................................

استاد کارآموزی/ کارورزی معرفی شده از سوی آن دانشکده    ................................................................................................................نماید خانم/ آقای ضمناً تأیید می

از این محل بازدید نموده و کارهای انجام شده توسط دانشجوی    ................................................................................................................های مرتبه در تاریخ  ....................................

 یاد شده را مورد ارزیابی قرار داده است.

 

 رئيس

 مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کارورزی را فقط از طریق پست به نشانی ذیل ارسال فرمایند. خواهشمند است دستور فرمائید دفترچه کارآموزی/

 
 

  99393-33911  کد پستی:  ـ  333 صندوق پستی: دانشگاه بیرجندـ  جاده کرمانـ  دانشکده کشاورزی  5  ـ کیلومتر   رجند بی ـ         خراسان جنوبی
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