
  یدانشگاه آزاد اسالم
  واحد مشهد

  مهندسیویدانشکده فن
  

  تاریخ: ...............................
  شماره: ..............................
  پیوست: .............................

  تعالیباسمه

  »نامه کارآموزيبرگه درخواست معرفی«

  مدیریت محترم گروه
.... به شماره .اینجانب ........................... دانشجوي رشته ............................. مقطع................ گرایش.......  ورودي سال  اًاحترام

سال تحصیلی ........... به  شناسایی ...................... به شماره تلفن ............................ متقاضی انجام کارآموزي در ترم .............
  نمایم که: باشم و متعهد شده و اعالم مییهمراه ..... واحد درسی دیگر  م

  و کارآموزي را طبق موارد ذکر شده در آن به انجام رسانم.را مطالعه  يبرگه مقررات کارآموز -1

  ام.ل به انجام رساندههاي آن را طبق ضوابط به طور کامي و پرداخت هزینهمراحل ثبت نام کارآموز -2

نامه نامه نهایی را شخصاً از گروه پیگیري نموده و تنها بعد از صدور معرفیمراحل درخواست کارآموزي تا صدور معرفی -3
نهایی(که در آن تاریخ شروع و اتمام دوره به همراه نام استاد کارآموزي ذکر شده است) به محل براي شروع دوره کارآموزي 

  .نمایممراجعه 
هاي مربوط به دوره کارآموزي را مطابق دستورالعمل مربوطه تکمیل و در پایان دوره همراه با گزارش دوره کارآموزي فرم -4

  تحویل استاد کارآموزي نمایم.
 الذکر، کارآموزي مورد قبول نبوده و دورهباشم که با عدم رعایت هر یک از موارد فوقهمچنین اینجانب به این موضوع واقف می

  آن مطابق مقررات تکرار خواهد شد.
فن تماس ضمناً محل کارآموزي مورد تقاضاي اینجانب شرکت ................... به آدرس .................................................. تل

  شرکت................... می باشد.
  تاریخ و امضاء دانشجو

  

  

  ریاست محترم دانشکده
نامه اولیه براي شرکت ............. الذکر مطابق با مقررات آموزشی است. لطفاً جهت صدور معرفیدرخواست دانشجوي فوقاحتراماً 

  باشد دستور اقدام الزم را صادر فرمائید.به نشانی ......................................................... که مورد تأیید گروه نیز می
  تواند در محل کارآموزي حضور یابد عبارتند از:از هفته که دانشجو کالس نداشته و میضمناً روزهایی 

  .گردد.............................................................................. که مجموعاً شامل...... روز در هفته می
  تاریخ و امضاء مدیر گروه

  

  مدیر محترم گروه
  نامه اولیه طبق درخواست دانشجو صادر گردد.برگه معرفی خواهشمند است

  تاریخ و امضاء ریاست دانشکده
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