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 دانشجو 

 واحد آموزش 

واحد  ...................با تعداد ....... ب. شججرارد دانشججج ی. ........رشججت. ....................... ........... دانشججج  ...........................اینجانب ...........احتراما 

م ............................ م. باشجج . ا امشججرند..............................  شججرر. .هججا مادمتقاضجج. گذراندد دورد راروم    در م هجج جج.   گذراندد

 ما  ال م را در اص ص ثب. واحد مذر ر مبذول فرمایید. مرکار 

دانشجو :.......................... ریخ....................... امضایتا  
 

 واحد آموزش 

 مدیر محترم گروه .......................................

عرل . ..... براهججاب بررهجج. بوقا    اان  ....................................................... ب. شججرارد دانشججج ی. ....................................... شجج دگ ام. م. 

               م. باشد .                          حل اشارد شددومدد در پروندد وم  ش.، مجا  ب. گذراندد دورد راروم    در م

 مسئول آموزش :................................ یتاریخ ................... نام و امضا                                                                                                     
 

 مدیرگروه 
ید تای باط ضجججرا  راروم    حلم ارت حد  ندد وا گذرا ه.  خاب. ج قاضججج. انت ت. مت ابا رشججج رار  قا    هجججر ناق و ج. ج بدین هجججی ان  ، 

   .معرف. م. گردد دانشج ......................... بعن اد اهتاد رامنرا  راروم    ...............

                                                               

 مدیر گروه :.................................... ................... نام و امضای تاریخ                                                                                                      

  استاد کارآموزی

ه. ارتباط اینجانب ج پ . الکترونیک. ال م ب. ذرر اه.  م افق. م. نرای هرپرهت. راروم    دانشج اینجانب .......................................... با 

 ...................................... م. باشد.@..................با محل راروم    .......

 :................................ استاد کارآموزی امضایتاریخ ................... نام و                                                                                                    
 

 دفتر ارتباط با صنعت 

 ........................................ موسسه/ سازمان/ شرکت 

گردد. ال م ب. ذرر اه. نامبردد جه. گذراندد دورد راروم    ب. مدت ................ هاع. ب. حض رتاد معرف. م. اشارد شدددانشج    احتراما

 باشد. در دورد راروم    م ظف ب. رعای. ق انیا انضباط. و رار  ود محل ب دد و در ط ل دورد تح. پ شش بیر. دانشج ی. م.

 .میدو ب. دفتر ارتباط با صنع. دانشگاد ارجاع د نر ددا امشرند اه. در ص رت م افق. یک ن خ. ا  ایا فرم را مهر و امضا 

 :................................مسئول دفتر ارتباط با صنعت یامضاو  مهرتاریخ ...................                                                                                  
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  محل کارآموزی

 دفتر ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی الرستان

را ب. عن اد راروم   تأیید نر دد  اشارد شدد................................................ دانشج   ........م ه .  ها ماد  شرر.احتراماً ب. اهتحضار م. رهاند 

 و مقرر م. نراید راروم    ایشاد ا  تاریخ ............................ وغا  ا امد شد .

 :................................ارآموزی................... مهر و امضای محل ک تاریخ                                                                                               

 

  مقررات و ضوابط کارآموزی

 ش د(:اه. )ت هط مدیر گرود تعییا م.مطابق جدول  یر   مانبند  ثب. نررد گزارش راروم    -1

 �� �� �� مهج. ثب. نررد

 پایاد مهر پایاد مرداد هال بعد پایاد اهفند مهج. اولی. ثب. نررد

 پایاد وباد پایاد شهری ر هال بعد پایاد فروردیا هال بعد ر ر دو نرردمهج. ثان ی. با 

اه. و دانشج  باید گزارش نهای. ا د را تا قبل ا  ایا تاریخ ب. اهتاد رامنرا تح یل دمد  ثب. نرردما  ذرر شدد مهج. نهای. برا  تاریخ -2

 باشد. تا فرص. مناهب جه. برره. و ثب. نررد برا  اهتاد رامنرا وج د داشت.

 گردد و دانشج  باید ایا درب را در نیر ال جدید ااذ نراید.پس ا  پایاد مهج. مقرر نررد درب صفر منظ ر م. -3

نررد راروم    فارغ ا   ماد تح یل و ثب. نررد، در معدل نیر ال. ر. ایا درب ااذ شدد اه. لحاظ ا مد شد. لذا اگر ب. مر دلیج.  -4

واحد رامش ا امد  14)فارغ ا   ماد ثب. نررد( واحدما  دره. نیر ال بعد  تا هقف  روط ش دس ا  ثب. نررد ایا درب مشداشج  پ

 حذف ا امد شد. رگرودیمد صیااذ شدد ب. تشخ  واحدما ریهایاف. و 

 ر م ارد نظیر نظام وظیف. را شخصامهج. وم  ش. اه. و دانشج  م ظف اه. مهج. های راروم   ، ثب. نرردمهج. اعالم شدد برا   -5

 پیگیر  نراید و ع اقب ناش. ا  عدم اطالع ا  ایا م ارد ب. عهدد دانشج  اه..

 .اه.باط. وانض دانشج  مجزم ب. رعای. ق انیا محل راروم    ا  جرج. مقررات ظامر  و پ شش.، ایرن. -6

 .اه.دانشج  در دورد راروم    مجزم ب. رعای. هاعات ورود و اروج بر اهاب الزامات هرپره. راروم     -7

 دانشج ی. م تند. ح ادث ترام. دانشج یاد در دورد راروم    ا د تح. پ شش بیر. -8

مرگ ن. ااالل در روند راروم    و یا مرگ ن. ب. انضباط. در محل رار،  مشامدددر ص رت دانشج یاد و یا هرپره. راروم     -9

 د.نتراب حاصل نرای 171 -52251591د با اهتاد رامنرا  راروم    ا  طریق ایریل ایشاد و یا با واحد وم  ش ب. شرارد تجفا نت انم.
 

  نمره نهایی کارآموزی )توسط استاد کارآموزی(

..... ................................)ب. حروف( با ت ج. ب. گزارش پروژد دریاف. شدد ا  دانشج  و با در نظر گرفتا نررات ر ر شدد ب. عج. تاایر، نررد نهای. 

 اه..

 

 :................................ استاد کارآموزی یامضاتاریخ ................... نام و                                                                                                   
 

 


