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 واحد مشهد

 دانشكده فني و مهندسي

 :..................................تاريخ

 :.................................شماره

 :...............................پيوست

 ((برگه درخواست معرفی نامه کارآموزی))

ŮŨǁƺř ŮƽƴǲǶǭ ǳǷƸū ǫƸƢƮǭ یرƴǭ

باه شاماره   ................ ورودی ساا  ...................گرايش...........................مقطع..........................................رشتهدانشجوی  ......................................احتراما اينجانب

واحاد  .............باه مماراه  .........سا   تحصيلي........ار آموزی در ترممتقاضي انجام ک...................................به شماره تلفن...................................................شناسايي

:درسي ديگر مي باشم و متعهد مي شوم که

.و کار آموزی را طبق موارد ذکر شده در آن به انجام رسانمبرگه مقررات کار آموزی را مطالعه  .1

.طور کامل به انجام رسانممراحل ثبت نام کار آموزی و پرداخت مزينه مای آن را طبق ضوابط به  .2

نات  مراحل درخواست کار آموزی تا صدور معرفي نامه نهايي را شخصا از گروه پيگيری نموده و تنها بعد از صدور معرفي نامه نهايي از طار  معاو   .3

.آموزی مراجعه نمايمپژومشي که در آن تاريخ شروع و ا تمام دوره به ممراه نام استاد کارآموزی ذکر شده به محل برای شروع دوره کار

دوره کاارآموزی تحويال اساتاد    باا گازارد دوره   به تكميل و در پاياان دوره مماراه    فرم مای مربوط به دوره کارآموزی را مطابق دستورالعمل مربوط .4

.کارآموزی نمايم

رد قبو  نبوده و دوره آن مطاابق مقاررات تكارار    ممچنين اينجانب به اين موضوع واقف ميباشم که با عدم رعايت مريک از موارد فوق الذ کر،کارآموزی مو

 .خوامد شد

تلفان  ...... .............................................................................................................................  باه آدر   ...................... ضمنا محل کارآموزی ماورد تقاضاای اينجاناب شارکت    

  .مبي باشد:........................................ تما  شرکت 

 تاريخ و امضاء دانشجو

 رياست محترم دانشكده

ني باه نشاا  .............................  لطفاا جهات صادور معرفاي ناماه اولياه بارای شارکت        . ت دانشجوی فوق الذکر مطابق با مقررات آموزشي اسات احتراما درخواس

 ..ز مي باشد دستور اقدام الزم را صادر فرماييدکه مورد تاييد گروه ني......................................................................................................... :

 :ضمنا روزمايي از مفته که دانشجو کال  نداشته و مي تواند در محل کارآموزی حضور يابد عبارتند از

 .روز در مفته مي گردد...............................که مجموعا شامل.................................................................................
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