
 تعالی بسمه

 

 «فرم معرفی نامه کارآموزی»
 

  :به

 اصفهان)خوراسگان(از: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  کارآموزی موضوع:

 با سالم 

   گرایش   دانشجوي رشته    بدینوسیله آقاي/خانم اًاحترام

  کارآموزي بمدت ي جهت گذراندن دوره را   ییدانشجو ي به شمارهکارشناسی  مقطع تحصیلی

 .واحـد معرفی می نماید  بـه تعـداد   تاریخ  ساعت از

 .می باشد    آقای/خانم ضمناً استاد کارآموزی ایشان

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن اقدامات الزم به منظور شروع کارآموزي نامبرده نسبت به تعیین سرپرست  

از انجام کارآموزي در پایان دوره گواهی پایان دوره کارآموزي  کارآموزي اقدام مقتضی صورت گیرد. ممتنی است پس

الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجراي مقررات  جهت نامبرده صادر و یک نسخه براي این اداره ارسال فرمایند.

 انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می باشد.

  

 

 ارتباط با صنعت دانشگاه دفترمهر و امضای سرپرست 

 

 

 

 

 نوشت:رو

 استاد راهنما جهت اطالع -1

 آموزش دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی جهت اطالع -2



 

  معاونت پژوهشی ـ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه

 یآموزرگذراندن دوره کا یفرم درخواست معرفی دانشجو برا 

 مسئول محترم آموزش 

 سالم علیکم

......... متقاضی گذراندن ........... به شماره دانشجویی ........................نشجوي رشته ........... دا.....اینجانب:................... احتراماً

 دوره کارآموزي می باشم. لذا مستدعی است دستور فرمائید اقدامات الزم معمول گردد.

 دانشجو یتاریخ ـ امضا

 اداره ارتباط با صنعت دانشگاه دفتر محترم مسئول

 سالم علیکم

را  يکارآموز يواحد دوخواهر................................ به شماره دانشجویی.............................. درس /گواهی می نماید. برادر

 می باشد. يعمل آمده در پرونده آموزشی نامبرده مجاز به گذراندن دوره کارآموزه هاي ب انتخاب نموده و براساس بررسی

 آموزش گروه سئولمتاریخ ـ امضاء 

 رئيس محترم اداره ارتباط با صنعت دانشگاه

 با سالم، بدینوسیله جناب آقاي /سرکارخانم ...................................................بعنوان استاد راهنماي کارآموزي آقاي

است اقدامات الزم جهت معرفی ایشان به محل مربوطه را /خانم........................................... معرفی می گردد، خواهشمند 

 مبذول فرمائید.

 گروه  تاریخ ـ امضاء مدیر

 محترم گروه مدیر 

 با سالم

ظرفیت هاي موجود                                            به عنوان محل کارآموزي به استحضار می رساند که براساس 

در نظر گرفته شده است. خواهشمند است نسبت به تعیین استاد راهنماي کارآموزي           آقاي/خانم                    

 فرمائید تا معرفی دانشجو به محل مربوطه انجام پذیرد. ایشان اقدام

 تاریخ ـ امضاء رئيس اداره ارتباطات با صنعت دانشگاه

 


