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 »فرم معرفي نامه كارآموزي«
 

  :به

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

  كارآموزي موضوع:

 با سالم 
   گرايش   دانشجوي رشته    بدينوسيله آقاي/خانم اًاحترام

  كارآموزي بمدت ي جهت گذراندن دوره را   ييدانشجو ي به شمارهكارشناسي  مقطع تحصيلي
 .واحـد معرفي مي نمايد  بـه تعـداد   تاريخ  ساعت از

 .مي باشد    آقاي/خانم ضمناً استاد كارآموزي ايشان

خواهشمند است دستور فرمائيد ضمن اقدامات الزم به منظور شروع كارآموزي نامبرده نسبت به تعيين سرپرست  
از انجام كارآموزي در پايان دوره گواهي پايان دوره كارآموزي  كارآموزي اقدام مقتضي صورت گيرد. ممتني است پس

الزم به ذكر است نامبرده موظف به اجراي مقررات  جهت نامبرده صادر و يك نسخه براي اين اداره ارسال فرمايند.
 انضباطي و ايمني آن واحد صنعتي مي باشد.

  

 

 ارتباط با صنعت دانشگاه دفترمهر و امضاي سرپرست 

 
 
 
 

 نوشت:رو

 استاد راهنما جهت اطالع -1

 آموزش دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي جهت اطالع -2



 

0Bمعاونت پژوهشي ـ دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  

 1Bيآموزرگذراندن دوره كا يفرم درخواست معرفي دانشجو برا 
2B مسئول محترم آموزش 

 سالم عليكم
......... متقاضي گذراندن ........... به شماره دانشجويي ........................نشجوي رشته ........... دا.....اينجانب:................... احتراماً

 دوره كارآموزي مي باشم. لذا مستدعي است دستور فرمائيد اقدامات الزم معمول گردد.

6Bدانشجو يتاريخ ـ امضا 

3Bاداره ارتباط با صنعت دانشگاه دفتر محترم مسئول 

 سالم عليكم
را  يكارآموز يواحد دوخواهر................................ به شماره دانشجويي.............................. درس /گواهي مي نمايد. برادر

 مي باشد. يعمل آمده در پرونده آموزشي نامبرده مجاز به گذراندن دوره كارآموزه هاي ب انتخاب نموده و براساس بررسي

7B آموزش گروه سئولمتاريخ ـ امضاء 

4Bرئيس محترم اداره ارتباط با صنعت دانشگاه 

 با سالم، بدينوسيله جناب آقاي /سركارخانم ...................................................بعنوان استاد راهنماي كارآموزي آقاي
است اقدامات الزم جهت معرفي ايشان به محل مربوطه را /خانم........................................... معرفي مي گردد، خواهشمند 

 مبذول فرمائيد.

8Bگروه  تاريخ ـ امضاء مدير 

5B محترم گروه مدير 

 با سالم

ظرفيت هاي موجود                                            به عنوان محل كارآموزي به استحضار مي رساند كه براساس 
در نظر گرفته شده است. خواهشمند است نسبت به تعيين استاد راهنماي كارآموزي           آقاي/خانم                    

 فرمائيد تا معرفي دانشجو به محل مربوطه انجام پذيرد. ايشان اقدام

9Bتاريخ ـ امضاء رئيس اداره ارتباطات با صنعت دانشگاه 
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