
    دانشگاه آزاد اسالمي  تاريخ:..................................               

    واحد مشهد             شماره:.................................                

    دانشكده فني و مهندسي                  پيوست:...............................       

  ((درخواست معرفی نامه کارآموزیبرگه ))

 مدير محترم گروه مهندسي پزشكي

ناسايي..........ششماره................لسا..گرايش...................ورودیرشته..........................................مقطع.........................دانشجوی...............................اينجانب.......احتراما

درسي ديگر مي د.............واحه همراه......ب..تحصيلي...ل....سا...................................................به شماره تلفن...................................متقاضي انجام کار آموزی در ترم....

 باشم و متعهد مي شوم که:

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

 زينه مای آن را طبق ضوابط به طور کامل به انجام رسانم.هاحل ثبت نام کار آموزی و پرداخت مر .2

که  معاونت پژوهشي طرف ازمراحل درخواست کار آموزی تا صدور معرفي نامه نهايي را شخصا از گروه پيگيری نموده و تنها بعد از صدور معرفي نامه نهايي .3

 مراه نام استاد کارآموزی ذکر شده به محل برای شروع دوره کارآموزی مراجعه نمايم.هدر آن تاريخ شروع و ا تمام دوره به 

 تادکارآموزی نمايم.دوره کارآموزی تحويل اسگزارش  با همراهن دوره تكميل و در پايا هلعمل مربوطوزی را مطابق دستوراای مربوط به دوره کارآمه فرم .4

 راربق مقررات تكدوره آن مطانبوده و  لکارآموزی مورد قبو ريک از موارد فوق الذ کر،هباشم که با عدم رعايت  مچنين اينجانب به اين موضوع واقف ميه

 د شد .هخوا

س مات ن...... تلف.............................................................................................................................س ره آد.......... ب......ضمنا محل کارآموزی مورد تقاضای اينجانب شرکت ............

 ....................... مي باشد.......شرکت :...........

 تاريخ و امضاء دانشجو 

 

 رياست محترم دانشكده 

 ني ........................... به نشا..رکت ی شارب هاولي هجهت صدور معرفي نام لطفا .لذکر مطابق با مقررات آموزشي استااحتراما درخواست دانشجوی فوق 

 ور اقدام الزم را صادر فرماييد.نيز مي باشد دست :......................................................................................................... که مورد تاييد گروه

 ور يابد عبارتند از: نداشته و مي تواند در محل کارآموزی حض سفته که دانشجو کالهايي از هضمنا روز

 فته مي گردد. ه........................روز در .................................................................................که مجموعا شامل.......

تاريخ و امضاء مدير گروه مهندسي پزشكي

 

 مدير محترم گروه مهندسي پزشكي

 خواهشمند است برگه معرفي نامه اوليه طبق درخواست دانشجو صادر گردد.

 رياست دانشكده  ءتاريخ و امضا
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