فرم گسارش پیشرفت هفتگی
فرم شوبره 1
نبم و نبم خبنوادگی:

شوبره دانشجویی:

رشته تحصیلی:

نبم هرکس آهوزش:

تبریخ شروع کبرورزی:

نبم هحل کبرورزی:

تبریخ پبیبى کبرورزی:

نبم هربی:

هقطغ تحصیلی:

نبم هذرس:

ایام هفته

تاریخ

هفته اول  ،دوم . . .
شرح مختصر فعالیت

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

جمعه

محل امضای کارورز
محل امضای مذرس:

محل امضای مربی

فرم گسارش پیشرفت هبهبنه
فرم شوبره 2
نبم و نبم خبنوادگی:

شوبره دانشجویی:

رشته تحصیلی:

نبم هرکس آهوزش:

تبریخ شروع کبرورزی:

نبم هحل کبرورزی:

تبریخ پبیبى کبرورزی:

نبم هربی:

هقطغ تحصیلی:
نبم هذرس:

ماه  :اول

دوم

محل امضای کارورز
محل امضای مذرس:

سوم

از تاریخ

محل امضای مربی

تا تاریخ

فرم ارزیببی نهبیی کبرورز توسظ هربی
فرم شوبره 3
نبم و هشخصبت واحذ هربوط:
تبریخ گسارش  :از

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

تب

نبم و نبم خبنوادگی کبرورز:

شوبره دانشجویی:

تحصیلی
:
رشته

نبم هرکس آهوزش:

هربی
:
نبم

هقطغ تحصیلی:

ػواهل ارزیببی

غیر قببل قبول

هتوسظ

خوة

ػبلی

( 9و کوتر از آى)

()10-14

()14 -17

()18 -20

رػبیت دقیق کلیه هقررات ،ضوابظ
و نظن و انظببط در هحیظ کبر
حضور هنظن در هحیظ کبر
رفتبر کبرورز بب افراد دیگر در
هحیظ کبر و هوکبری بب آنبى
هیساى فراگیری ػولی آهوزشهبی
ارائه شذه توسظ هربی
هیساى آهبدگی کبرورز در
پبسخگویی به سواالت هربی
هیساى پشتکبر کبرورز در انجبم
وظبیف هحوله
کیفیت پیشنهبدات کبرورز در
جهت بهبود کبر

تؼذاد روزهبی غیبت :هوجه

غیر هوجه

پیشنهبدات هربی جهت بهبود ػولکرد کبرورز :

هحل اهضبی هربی:

توضیحبت

فرم ارزیببی نهبیی کبرورز توسظ هذرس
فرم شوبره 4
نبم و هشخصبت واحذ هربوط:
تبریخ گسارش  :از

ردیف
1
2
3
4
5
6
7

تب

نبم و نبم خبنوادگی کبرورز:

شوبره دانشجویی:

تحصیلی
:
رشته

نبم هرکس آهوزش:

هربی
:
نبم

هقطغ تحصیلی:

ػواهل ارزیببی

غیر قببل قبول

هتوسظ

خوة

ػبلی

( 9و کوتر از آى)

()10-14

()14 -17

()18 -20

رػبیت دقیق کلیه هقررات ،ضوابظ
و نظن و انظببط در هحیظ کبر
حضور هنظن در هحیظ کبر
رفتبر کبرورز بب افراد دیگر در
هحیظ کبر و هوکبری بب آنبى
هیساى فراگیری ػولی آهوزشهبی
ارائه شذه توسظ هربی
هیساى آهبدگی کبرورز در
پبسخگویی به سواالت هذرس
هیساى پشتکبر کبرورز در انجبم
وظبیف هحوله
کیفیت پیشنهبدات کبرورز در
جهت بهبود کبر

تؼذاد روزهبی غیبت :هوجه

هحل اهضبی هذرس:

غیر هوجه

توضیحبت

فرم ارزیببی نهبیی کبرورز
فرم شوبره 5

ردیف
1
2
3

نبم و نبم خبنوادگی کبرورز:

شوبره دانشجویی:

تحصیلی
:
رشته

نبم هرکس آهوزش:

تبریخ شروع کبرورزی:

تبریخ پبیبى کبرورزی:

نبم هحل کبرورزی:

هقطغ تحصیلی:

هربی
:
نبم

نبم هذرس:

ػواهل ارزیببی

غیر قببل قبول

هتوسظ

خوة

ػبلی

( 9و کوتر از آى)

()10-14

()14 -17

()18 -20

ارزیببی گسارشبت هفتگی و هبهبنه
کبرورز ( 20درصذ کل اهتیبز)
ارزیببی کبرورز توسظ هربی (فرم
شوبره  40( )3درصذ کل اهتیبز)
ارزیببی کبرورز توسظ هذرس (فرم
شوبره 20( )4درصذ کل اهتیبز)
گسارشبت جبهغ و پبیبنی کبرورز بر

 4اسبس شیوه نبهه هربوط ( 20درصذ
کل اهتیبز)

نبم و اهضبی هذرس :

نبم و اهضبی هسئول دفتر :
ارزیببی نهبیی
نوره به حروف
نوره به ػذد

توضیحبت

