باسمه تعالی

فرم درخواست دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی
مجتمع آموزش عالی الرستان

شرارد :
عاریخ :

( نسخه مربوط به محل کار آموزی )
این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد.

واحد محترم آموزش
احتراما اینجانب  .................................................دانشجوی رشتت  .......................................بت شترارد دانشتجوی........................... .بتا عدتداد .....
واحد گذراندد متقاض .گذراندن دورد کارآموزی در موسس  /ارگان /شرکت  ...........................................................مت .باشت . .اتذا هوانشترند
است نرکارینای الزم را در هصوص ثبت واحد مذکور مبذول فرمایید.
تاریخ .......................امضاء دانشجو ..........................:
این قسمت توسط واحد آموزش تکمیل گردد

مدیر محترم گروه .......................................
گوان .م .نراید آقای  /هان ....................................................... .ب شرارد دانشجوی ............................................ .براساس بررست .نتای بدرت
آمدد در پروندد آموزش ، .نامبردد مجاز ب گذراندن دورد کارآموزی در مکان فوق م .باشد .
تاریخ  ...................نام و امضاء مسئول آموزش ................................:
این قسمت توسط مدیرگروه تکمیل گردد

ضتتترا عاییتتتد ارعبتتتا مکتتتان انتیتتتاب .راتتتت گذرانتتتدن واحتتتد کتتتارآموزی بتتتا رشتتتت متقاضتتت ،.بدینوستتتیج رنتتتا آقتتتای  /ستتترکار
هان ........................................ .بدنوان استاد راننرای کارآموزی دانشجوی فوق مدرف .م .گردد.
تاریخ  ...................نام و امضاء مدیر گروه ....................................:
این قسمت توسط استاد کارآموزی تکمیل گردد

اینجانب  ..........................................با سرپرست .کارآم وزی دانشجوی فوق موافقت م .نراید .الزم ب ذکر است ایری اینجانب رات ارعبا با
مح کارآموزی  ......................................@...............................م .باشد.
تاریخ  ...................نام و امضاء استاد کارآموزی ................................:
این قسمت توسط دفتر ارتباط با صنعت تکمیل گردد

شرکت /سازمان/ارگان محترم ........................................
احتراماً دانشجوی فوق ااذکر رات گذراندن دورد کارآموزی ب مدت  ................ساعت ب حضورعان مدرف .م.گردد .الزم ب ذکر است نامبردد
در دورد کارآموزی موظف ب رعایت قوانیا انضباط .و کاری آن مح بودد و در طول دورد عحت پوشش بیر دانشجوی .م.باشد.
هوانشرند است در صورت موافقت یک نسی از ایا فرم را مار و امضا فرمودد و ب دفتر ارعبا با صندت دانشگاد ارراع دادد شود.
تاریخ  ...................مهر و امضاء مسئول دفتر ارتباط با صنعت................................:

این قسمت توسط محل کارآموزی تکمیل گردد.

دفتر ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی الرستان
احتراماً ب استحضار م .رساند شرکت/ارگان/سازمان  ................................................دانشجوی فوق ااذکر را ب عنوان کارآموز عأیید نرودد و
مقرر م .نراید کارآموزی ایشان از عاریخ  ............................آغاز هواند شد .
تاریخ  ...................مهر و امضاء محل کارآموزی ................................:

مقررات و ضوابط کارآموزی

 -1دانشجویان مجزم ب رعایت قوانیا مح کارآموزی از ررج مقررات ظانری و پوشش ،.ایرن .وانضباط .هوانند بود.
 -2دانشجویان در دورد کارآموزی مجزم ب رعایت ساعات ورود و هروج بر اساس اازامات سرپرست کارآموزی هوانند بود.
 -3عرام .دانشجویان در دورد کارآموزی هود عحت پوشش بیر دانشجوی .نستند.
 -4دانشجویان و یا سرپرست کارآموزی در صورت مشاندد نرگون اهالل در روند کارآموزی و یا نرگون ب .انضباط .در مح کار ،م-.
عوانن د با استاد راننرای کارآموزی از طریق ایری ایشان و یا با واحد آموزش ب شرارد عجفا  071 -52251591عراس حاص نراید.

باسمه تعالی

فرم درخواست دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی
مجتمع آموزش عالی الرستان

شرارد :
عاریخ :

( نسخه مربوط به دانشگاه )
این قسمت توسط دانشجو تکمیل گردد.

واحد محترم آموزش
احتراما اینجانب  .................................................دانشجوی رشتت  .......................................بت شترارد دانشتجوی........................... .بتا عدتداد .....
واحد گذراندد متقاض .گذراندن دورد کارآموزی در موسس  /ارگان /شرکت  ...........................................................مت .باشت . .اتذا هوانشترند
است نرکارینای الزم را در هصوص ثبت واحد مذکور مبذول فرمایید.
تاریخ .......................امضاء دانشجو ..........................:
آدرس و شماره تماس محل کارآموزی:

این قسمت توسط واحد آموزش تکمیل گردد

مدیر محترم گروه .......................................
گوان .م .نراید آقای  /هان ....................................................... .ب شرارد دانشجوی ............................................ .براساس بررست .نتای بدرت
آمدد در پروندد آموزش ، .نامبردد مجاز ب گذراندن دورد کارآموزی در مکان فوق م .باشد .
تاریخ  ...................نام و امضاء مسئول آموزش ................................:
این قسمت توسط مدیرگروه تکمیل گردد

ضتتترا عاییتتتد ارعبتتتا مکتتتان انتیتتتاب .راتتتت گذرانتتتدن واحتتتد کتتتارآموزی بتتتا رشتتتت متقاضتتت ،.بدینوستتتیج رنتتتا آقتتتای  /ستتترکار
هان ........................................ .بدنوان استاد راننرای کارآموزی دانشجوی فوق مدرف .م .گردد.
تاریخ  ...................نام و امضاء مدیر گروه ....................................:
این قسمت توسط استاد کارآموزی تکمیل گردد

اینجانب  ..........................................با سرپرست .کارآموزی دانشجوی فوق موافقت م .نراید .الزم ب ذکر است ایری اینجانب رات ارعبا با
مح کارآموزی  ......................................@...............................م .باشد.
تاریخ  ...................نام و امضاء استاد کارآموزی ................................:
این قسمت توسط دفتر ارتباط با صنعت تکمیل گردد

شرکت /سازمان/ارگان محترم ........................................
احتراماً دانشجوی فوق ااذکر رات گذراندن دورد کارآموزی ب مدت  ................ساعت ب حضورعان مدرف .م.گردد .الزم ب ذکر است نامبردد
در دورد کارآموزی موظف ب رعایت قوانیا انضباط .و کاری آن مح بودد و در طول دورد عحت پوشش بیر دانشجوی .م.باشد.
هوانشرند است در صورت موافقت یک نسی از ایا فرم را مار و امضا فرمودد و ب دفتر ارعبا با صندت دانشگاد ارراع دادد شود.
تاریخ  ...................مهر و امضاء مسئول دفتر ارتباط با صنعت................................:

این قسمت توسط محل کارآموزی تکمیل گردد.

دفتر ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی الرستان
احتراماً ب استحضار م .رساند شرکت/ارگان/سازمان  ................................................دانشجوی فوق ااذکر را ب عنوان کارآموز عأیید نرودد و
مقرر م .نراید کارآموزی ایشان از عاریخ  ............................آغاز هواند شد .
تاریخ  ...................مهر و امضاء محل کارآموزی ................................:

مقررات و ضوابط کارآموزی

 -1دانشجویان مجزم ب رعایت قوانیا مح کارآموزی از ررج مقررات ظانری و پوشش ،.ایرن .وانضباط .هوانند بود.
 -2دانشجویان در دورد کارآموزی مجزم ب رعایت ساعات ورود و هروج بر اساس اازامات سرپرست کارآموزی هوانند بود.
 -3عرام .دانشجویان در دورد کارآموزی هود عحت پوشش بیر دانشجوی .نستند.
 -4دانشجویان و یا سرپرست کارآموزی در صورت مشاندد نرگون اهالل در روند کارآموزی و یا نرگون ب .انضباط .در مح کار ،م-.
عوانند با استاد راننرای کارآموزی از طریق ایری ایشان و یا با واحد آموزش ب شرارد عجفا  071 -52251591عراس حاص نراید.

