فرم شماره 1

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(تزگ درخواست درس کارآموسی)
دانشجوی عشیش ،ارائه اطالعات کامل الشامی است.
توسط دانشجو تکمیل گزدد:
اینجانة

ًبم :
رضتِ تحصیلی :
ًبم پذر:
/ /
تبریخ تَلذ:
تلفي ثببت:

ًبم خبًَادگی:
ضوبرُ داًطجَیی:
هحل صذٍر:
کذ هلی:
تلفي ّوزاُ:

ضوبرُ ضٌبسٌبهِ:
.

درخواست گذرانذن دوره کارآموسی در تهار □ تاتستان □ پاییش □ سمستان □ سال
خواهشمنذ است نسثت ته معزفی اینجانة ته واحذ

 31را دارم.
اقذام فزماییذ.

تبریخ :

اهضبی داًطجَ:

توسط استاد راهنمای ورودی تکمیل گزدد:
سبل ٍ تزم ٍرٍد:

تؼذاد ٍاحذ گذراًذُ:

ًبم استبد راٌّوب:

هؼذل:
اهضب ٍ تبریخ:

توسط استاد کارآموسی گزوه تکمیل گزدد.
تبریخ ضزٍع کبرآهَسی:
هحل اًجبم کبرآهَسی:
ضوبرُ درس کبرآهَسی:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی استبد کبرآهَسی

تبریخ پبیبى کبرآهَسی:

هذت کبرآهَسی(سبػت):

اهضب ٍ تبریخ:

فرم شماره 2

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(فزم ارسشیاتی دانشجو اس واحذ)
نام واحذ:
مشخصات کارآموس:
ضوبرُ داًطجَیی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
رضتِ:
استبد کبرآهَسی:

سزپزست کبرآهَسی:

سوت سزپزست:

درجِ ػلوی:

ارسیاتی کارآموس:
موضوع

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

اهکبًبت ٍاحذ بزای اًجبم کبرآهَسی در ارتببط بب رضتِ عزاحی پبرچِ یب عزاحی لببس
تَاًبیی سزپزست در ّذایت داًطجَ در سهیٌِ عزاحی پبرچِ یب عزاحی لببس
هیشاى ّوکبری سزپزست در جْت آهَسش ٍ بْزُ گیزی اس خالقیت ّبی داًطجَ
هیشاى ارتببط هَضَع کبرآهَسی بب داًستِ ّبی تئَری ٍ ػلوی داًطجَ
هیشاى تغبیق فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ بب رضتِ عزاحی پبرچِ یب عزاحی لببس
هیشاى اثز بخطی کبرآهَسی در ایي ٍاحذ در تجزبِ کبر در صٌؼت بزای داًطجَ
ٍضؼیت ایي ٍاحذ بزای کبرآهَسی داًطجَیبى در سبل آیٌذُ

چٌبًچِ ًظزات دیگزی داریذ ،لغفبً در ایي قسوت هزقَم فزهبییذ.

اهضبء ٍ تبریخ

فرم شماره 3

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(فزم ارسشیاتی واحذ کارآموسی اس کارآموس)
مشخصات کارآموس:
ضوبرُ داًطجَیی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
رضتِ:

تبریخ خبتوِ کبرآهَسی:

تبریخ ضزٍع کبرآهَسی:
هَضَع کبرآهَسی:
ارسیاتی کارآموس:
خصوصیات کارآموس

عالی

خوب

متوسط

استؼذاد ٍ هیشاى فزاگیزی
ًحَُ اًجبم کبرّبی هحَلِ
هیشاى ػالقِ در اًجبم هسئَلیت ّب
حضَر ٍ غیبة ٍ ًظن
رفتبر اجتوبػی در هحیظ کبر
کیفیت کبر ٍ تالش کبرآهَس

لغفبً بِ اختصبر فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ تَسظ کبرآهَس را بیبى کٌیذ.

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سزپزست کبرآهَسی:

اهضبء ٍ تبریخ:

ضعیف

فرم شماره 4

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(فزم گشارش کلی کارآموسی)
مشخصات کارآموس:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :

ضوبرُ داًطجَیی:

رضتِ:
تبریخ ضزٍع کبرآهَسی:

تبریخ خبتوِ کبرآهَسی:

هَضَع کبرآهَسی:

مشخصات واحذ کارآموسی
ًبم ٍاحذ:
آدرس:
تلفي ٍ فبکس:
سهیٌِ کبری ٍاحذ:

خالصه گشارش
تبریخ ضزٍع:
هَضَع کبرآهَسی:
سزپزست کبرآهَسی:
ػٌبٍیي فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ:

تبریخ خبتوِ:
درجِ ػلوی ٍ سوت:

تبریخ ٍ اهضب کبرآهَس:

فرم شماره 5

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(ارسیاتی نهایی کارآموسی)
مشخصات کارآموس:
ضوبرُ داًطجَیی:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :
رضتِ:
تبریخ ضزٍع کبرآهَسی:

ردیف
1
2
3
4

عوامل ارسیاتی
جوغ ًظزات استبد کبرآهَسی
جوغ ًظزات سزپزست کبرآهَسی
ارسیببی گشارضبت کبرآهَس
گشارش کتبی کبرآهَس

تبریخ خبتوِ کبرآهَسی:

عالی

خوب

متوسط

ضعیف

ضزیة
4
3
3
10

هجوَع اهتیبسات

ًبم ٍ اهضبی استبد کبرآهَسی:

نمزه نهایی
حزٍف

ًبم ٍ اهضبی هذیز گزٍُ

ػذد

نمزه

دادکشنه هنر -گروه طراحی پارهچ و لباس
(شیوه نامه تهیه گشارش کارآموسی دانشجویان طزاحی پارچه و طزاحی لثاس)

 گشارش کبرآهَسی ضبهل  30الی  50صفحِ – بِ صَرت یک رٍ تبیپ ضذُ ارائِ هیگزدد.
 ارائِ فلَچبرت ٍاحذ -هؼزفی ٍاحذ ٍ بخصّبی هختلف آى -فؼبلیت ّبی رٍساًِ ٍاحذ -سیستنّب ٍ دستگبُ-
ّبی هَجَد -پزسٌل ٍاحذ – سبػبت کبری -هحصَالت تَلیذیً -حَُ سفبرش پذیزی -هَارد هصزف
تَلیذات -بخص تحقیق ٍ تَسؼِ در ٍاحذ -سببقِ ٍاحذ در کبر تَلیذی -چبرت سبسهبًی ٍ سبیز هَارد هزبَط بِ
ٍاحذ اػن اس ًیزٍی اًسبًی -تجْیشات -اًببرّب -سبلي ّب -تَلیذات -صبدرات -هَارد هصزف تَلیذات در
گشارش کبرآهَسی الشاهی است.
 استفبدُ اس ػکس -تصبٍیز خغی -کبتبلَگ ّب -دیبگزام ٍ جذٍل در ارائِ بْتز گشارش پیطٌْبد هیضَد.
 ضیَُ تْیِ گشارش ،بز هبٌبی ضیَُ ًگبرش پبیبىًبهِّبی گزٍُ عزاحی پبرچِ ٍ لببس ،هَجَد در سبیت
داًطکذُ ٌّز ،هیببضذ.

گزوه طزاحی پارچه و لثاس

