دانشگاه جامع علمي – کاربردي
مرکز آموزش علمي – کاربردي شرکت توانبخشي اریکه پرسپولیس

گزارش کاربيني رشته.................................................مقطع.............................

عنوان گزارش:
بازديد از کارخانه/شرکت/اداره...........................
نام دانشجو.............................................
شماره دانشجويي..........................
استاد راهنما.........................

تاريخ بازديد.................
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بسمه تعالي

فرم ارزشیابي درس کاربیني

مشخصات کاربين
نام:
نامخانوادگي:
شماره دانشجويي:
مقطع تحصيلي:
رشته تحصيلي:
مرکز آموزشي:
مدرس:

رديف

عامل ارزيابي

نمره ارزيابي

رعايت نظم و مقررات آموزشي

()0-3

رعايت ضوابط و مقررات محيط کار

()0-2

رعايت شئونات دانشجويي

()0-2

ارايه گزارش بازديد (کتبي و الکترونيکي)

()0-10

ارايه نظرات و پيشنهادات

()0-3

جمع

()0-20

امتياز

نام و نام خانوادگی
امضای مدرس
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* این فرم توسط مدرس كاربينی تكميل میشود.

بسمه تعالی

فرم تعهد کاربین
تاریخ:

نام:

نام خانوادگي:

مقطع تحصيلي:

شماره دانشجويي:
نيمسال تحصيلي:

رشته تحصيلي:
مرکز آموزشي:
نام استاد درس کاربيني:

اينجانب با آگاهي از اينکه بازديد از محيط واقعي کار ،به منزله بخش عملي درس کاربيني ميباشد ،متعهد
ميگردم کليه مقررات آموزشي و همچنين ضوابط اعالم شده از سوي محيط واقعي کار را به طور کامل رعايت
نموده و چنانچه حين بازديد ضرر و زياني از ناحيه اينجانب وارد گردد ،برابر مقررات مربوط ،مسئوليت جبران
آن را شخصا بر عهده ميگيرم.
امضاء دانشجو
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بسمه تعالي

فرم گزارش کاربیني

کاربين محترم ،این گزارش حاصل مشاهدات شما از محيط واقعی كار میباشد كه شامل مشاغل متعدد میباشد و
شما میبایست آن را با راهنمایی مدرس خود صرفا در زمينهی شغلی مرتبط با رشتهی تحصيلی خود تكميل نمایيد.
الف) مشخصات کاربين
نام:

نامخانوادگي:

شماره دانشجويي:

نيمسال تحصيلي:

مقطع تحصيلي :کارداني □

کارشناسي □

نام مرکز آموزشي:

رشته تحصيلي:
وضعيت اشتغال :بيکار □

شاغل مرتبط با رشته تحصيلي □

شاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي □

مدرس:
شماره تماس:
نشاني:

ب) مشخصات محيط واقعي کار مورد بازديد
نام و نشاني محيط واقعي کار
مورد بازديد
نوع محيط واقعي کار مورد بازديد

دولتي □

خصوصي □

عمومي □

تعداد تقريبي کارکنان
زمينه فعاليت

دارد □

بخش تحقيق و توسعه ()R&D
سازمانهاي ذيربط و مرتبط با حوزه شغلي
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ندارد □

پ) در موارد زير با توجه به مشاهدات خود از محيط واقعي کار به طور اجمالي توضيح دهيد.

 توصيف فرآیند انجام كار
 .1 .1تشریح جریان فرآیند كار:

 .2 .2ماشينآالت و دستگاهها و ابزارها:

 .3 .3محصوالت توليد شده (كاال یا خدمات) و نحوه ارایه خدمات پس از توليد و تحویل:

 .4 .4نحوه كنترل كيفيت انجام فعاليتها:

 توصيف توانمندیها و مهارتهای مورد انتظار برای احراز شغل موردنظر
 .1 .1ویژگیهای مهارتی:

 .2 .2دانش و استعدادهای موردنياز:

 .3 .3ویژگیهای جسمانی:
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 توصيف شرایط انجام وظایف مربوط به شغل موردنظر
 .1سختی و پيچيدگی كار:

 .2نكات مربوط به قوانين و مقررات انجام كار:

 .3نكات مربوط به ایمنی و بهداشت:

 .4نكات مربوط به فرهنگی و اجتماعی (جاذبه و انگيزههای شغلی):

 .5وضعيت درآمدی و مباحث اقتصادی:

ت) تحقيق ،توصيف و مقايسه ويژگيهاي شغل موردنظر در داخل و خارج از کشور:

ث) ارايه نظرات و پيشنهادات کاربين در خصوص موقعيت فعلي و آينده شغل موردنظر:
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