فرم تقاضای اولیه دانشجو برای انتخاب هحل کارآهوزی
شماره 90 - 7 / .............. :
تاریخ 9..... /........ /........ :

ثسوِ تعبلی
سضت ......................
از  :آقا  /خاًن  ............................داًطجَی ُ

تا ضواسُ داًطجَیی .......................

به  :هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین

هوضوع  :اًتخبة ٍ پیشٌْبد هحل کبسآهَصی
سالم علیکن :
احتشاهب ایٌجبًت

داًشجَی سشتِ

گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی خَد  ،هحل

آى هَسسِ هحتشم جْت
سا اًتخبة ًوَدُ ام  .خَاّشوٌذ

است دس صَست هَافقت ثب آى هشاتت ثِ ا یٌجبًت اعالم گشدد .
آدسس هحل پیشٌْبدی :

تلفي :

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًشجَ :
اهضبء ٍ تبسیخ :

ضوٌب هسئَل هحل پیشٌْبدی کبسآهَصی ثب اهضبء ریل ایي ثشگِ هَافقت خَد سا ثب پزیشش ایٌجبىة ثعٌَاى کبسآهَص
دس ایي ًیوسبل اعالم هیذاسد .
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
اهضبء ٍ هْش :

فرم تاییذ هحل کارآهوزی
شماره 90 - 7 / .............. :
تاریخ 9..... /........ /........ :

ثسوِ تعبلی
از  :هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین

به  :آقا  /خاًن .............

داًطجَی سضتِ  .. .........................تِ ضواسُ داًطجَیی ...........................

سالم ػلیکن :
احتشاها دس پاسخ تِ ًاهِ حضشتؼالی پس اص تشسسی ّای تؼول آهذُ اص جاًة ضَسای آهَصضی ٍ پژٍّطی
داًطگاُ تا هحل پیطٌْادی ضوا تشای گزساًذى دٍسُ کاسآهَصی هَافقت هیگشدد

هَافقت ًوی گشدد .

دس صَست ػذم هَافقت داًطگاُ حتوا تایستی ظشف یک ّفتِ اص تاسیخ اػالم هحل جذیذی اًتخاب ٍ تِ
داًطگاُ پیطٌْاد گشدد ٍ .دس صَست هَافقت تا آى تشای اخز هؼشفی ًاهِ تشای هحل هَسد ًظش تِ اداسُ آهَصش
داًطگاُ هشاجؼِ ًواییذ .

تا تطکش  :اداسُ آهَصش داًطگاُ ػلن ٍ ادب ًَیي

فرم هعرفی دانشجو به هحل کارآهوزی
شماره 90 - 7 / .............. :
تاریخ 9..... /........ /........ :

تسوِ تؼالی
از  :هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین

به  :ریاست هحترم........................................................................................
سالم علیکن :
احتشاهب ًظش ثِ هَافقت آى اداسُ  /هَسسِ  /ششکت ًْ /بد ٍ  .....هحتشم ثب پزیشش داًشجَ ثعٌَاى کبسآهَص دس طی
ًیوسبل  .......................سبل تحصیلی  ........... - ..........ثذیٌَسیلِ آقب  /خبًن ..... ................................داًشجَی
سشتِ  ........ ............. .........................ثشای گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی خَد اص تبسیخ  .......... / ....... / .......لغبیت
 .......... / ......... / ........ثِ هذت  ..............سبعت حضَستبى هعشفی هیگشدد  .خَاّشوٌذ ضوي پزیشش ایشبى ٍ
ثکبسگوبسی دس هحلی هٌبست صیش ًظش کبسشٌبسبى ٍ خجشگبى  ،دس پبیبى دٍسُ ًیض ثب تکویل فشهْبی اسائِ شذُ تَسط
داًشجَ ایي داًشگبُ سا اص ٍضعیت ًبهجشدُ هطلع فشهبییذ  .اهیذ آى داسین تب ثب ّویبسی ٍ ّوکبسی ایي دٍ هشکض دس
جْت سشذ ٍ تعبلی ّش چِ ثیشتش گبم ثشداشتِ ٍ دس ًضدیکی علن ٍ عول ٍ تَام شذى آى تالش ًوبیین .

تا تقذین احتشام  :دکتش رکیِ تیات
سئیس هَسسِ آهَصش ػالی ػلن ٍ ادب ًَیي

هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین
فرم اطالعات کارآهوز و کارآهوزی

ًام ٍ ًام خاًَا دگی :
استاد کاسآهَصی :

ضواسُ داًطجَیی :

سضتِ ٍ گشایص :

سشپشست کاسآهَصی :

تشم :

تاسیخ – اهضاء داًطجَ :
هكان کارآهوزی
ادسس هحل کاسآهَصی :
تاسیخ ضشٍع کاسآهَصی :

تلفي :
هذت تِ ساػت :

تاسیخ اتوام کاسآهَصی :

تاسیخ – اهضاء :

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد کاسآهَصی :

گسارش پیشرفت کارآهوزی

فؼالیت اًجام ضذُ :

ًظشیِ سشپشست کاسآهَصی :

فؼالیتْای دس دست اقذام :

ًام ٍ ًام خاًَادگی سشپشست کاسآهَصی :
هْش ٍ اهضاء :

هطکالت :

ًظشیِ استاد کاسآهَصی :

ىام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد کاسآهَصی :

تاسیخ ٍ اهضاء :

هْش ٍ اهضاء :

ف م پایان کارآهوزی
ر
ًام ٍ ًام خاًَادگی :
استاد کاسآهَصی :

سضتِ ٍ گشایص :

ضواسُ داًطجَیی:

تشم :

سشپشست کاسآهَصی :

تاسیخ – اهضاء داًطجَ :

ًظشیِ سشپشست کاسآهَصی

عالي

خوب

متوسط

ضعيف

(  4نمره )

( 3نمره )

(  2نمره )

(  1نمره )

حضَس ٍ غیاب ٍ سػایت ًظن ٍ تشتیة
هیضاى ػالقِ هٌذی دس فشاگیشی هطالة
کسة تجشتِ کاسی ٍ تِ کاس گیشی تکٌیکْا
اسصش پیطٌْادات کاسآهَص جْت تْثَد کاس
کیفیت گضاسضات کاساهَص تِ ٍاحذ صٌفی
جمع :

پيشنهاد سرپرست كارآمو زي :

ًوشُ ًْایی سشپشست :

ًوشُ ًْایی استاد کاسآهَصی :

ًوشُ ًْایی تِ ػذد :

ًوشُ ًْایی تِ ػذد :

ًوشُ ًْایی تِ حشٍف:

ًوشُ ًْایی تِ حشٍف:

ًام ٍ ًام خاًَادگی سشپشست کاسآهَصی:

ًام ٍ ًام خاًَادگی استاد کاسآهَصی :

تاسیخ اهضاء :

تاسیخ اهضاء :

هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین
گسارش ساعات حضور و غیاب کارآهوز در هحل کارآهوزی
تاسیخ

ساػت

ساػت

تؼذاد

اهضاء

ضشٍع

اتوام

ساػت

سشپشست

ًام ٍ ًام خاًَادگی داًطجَ :

تاسیخ

ًام ٍ ًام خاًَادگی سشپشست کاسآهَصی:
تاسیخ – اهضاء :

ساػت

ساػت

تؼذاد

اهضاء

ضشٍع

اتوام

ساػت

سشپشست

ناهه تاییذیه هحل کارآهوزی

تسوِ تؼالی
از :
به  :هوسسه آهوزش عالی علن و ادب نوین

سالم ػلیکن
احتشاها ػطف تِ ًاهِ ضواسُ

هَسخِ

آقا  /خاًن

داًطجَی سضتِ

داًطجَیی

اص تاسیخ

تذیٌَسیلِ گَاّی هیطَد
هقطغ

تا تاسیخ

تِ ضواسُ
جوؼا تِ هذت

ساػت دٍسُ کاسآهَصی خَد سا دس ایي هکاى گزساًذُ است  .سشپشست کاسآهَصی ایطاى آقا  /خاًن
تَدُ است .
کیفیت کاسآمٍصی ایطاى ( ػالی
ًوشُ ًاهثشدُ اص ً 20وشُ
ٍ

-

خَب

-

هتَسط

-

ضؼیف

) اسصیاتی هیگشدد .

هی تاضذ  .ضوٌا ایطاى دس طی هذت کاسآهَصی خَد

سٍص غیثت داضتِ است .

ًام ٍ ًام خاًَادگی سشپشست کاسآهَصی :
تاسیخ – اهضاء :

سٍص هشخصی

