
  "تعالي بسمه"

  

  شيراز حافظ عالي آموزش موسسه

  كارآموزي دوره گذراندن جهت دانشجو درخواست فرم

  :خانم سركار/ آقاي جناب ارجمند استاد

                                               دانشجويي شماره به                         رشته دانشجوي                                         اينجانب  احتراما

 در خود كارآموزي دوره گذراندن متقاضي ام نموده اخذ جنابعالي با             نيمسال در را واحد 2 تعداد به كارآموزي درس كه

  :باشم مي زير آدرس به                                                  اداره/ شركت

  

  .فرماييد مبذول كارآموزي دوره گذراندن جهت را الزم اقدامات است خواهشمند لذا

  : دارم كافي اطالع و آگاهي ذيل موارد از اينجانب همچنين

 صدور تاريخ شروع از قبل شده، گذرانده كارآموزي ساعات و باشد مي نامه معرفي دريافت تاريخ از صرفا كارآموزي دوره شروع

  .باشد مي اعتبار فاقد نامه، معرفي

 معرفي دريافت مراحل مجدد انجام و قبلي نامه معرفي استرداد به منوط و نامه معرفي از بعد روز 15 تا صرفا كارآموزي محل تغيير

  .باشد مي نامه

 جلسه از بعد هفته يك تا حداكثر و باشم مي كارآموزي استاد سوي از مقرر موعد در توجيهي جلسه در حضور به ملزم اينجانب

  .نمايم اقدام نامه معرفي صدور جهت بايست مي توجيهي

 و ماه بهمن 15 مذكور،  دوره گذراندن جهت الزم مدت حداكثر گردد، اخذ تابستان نيمسال يا و اول سال نيم در كارآموزي چنانچه

 سال همان ماه شهريور 15 بودن تمام نا صورت در و تيرماه 15 تا دوره اتمام صورت در شود اخذ تحصيلي دوم نيمسال در اگر

 در بايست مي و حذف شهريه احتساب با كارآموزي درس الذكر، فوق هاي زمان در گزارش ارائه عدم صورت در و باشد مي تحصيلي

  .گردد اخذ استاد همان با االمكان حتي و بعد نيمسال

  



  .باشد مي پژوهش بخش تاييد و ذيل موارد ساير و كارآموزي گزارش دفترچه تحويل به منوط  مربوطه، استاد توسط نمره ارائه

 گزارش حاوي دي سي  انضمام به شده تايپ صورت به را كارآموزي گزارش بايست مي دانشجو كارآموزي، دوره پايان از پس

 دريافت كارآموزي محل از كه كارگاه در دانشجو كاركرد ساعت 240 نامه همراه به ، شده گرفته  هاي فيلم و ها عكس ، كارآموزي

  .دهد پژوهش تحويل را كارآموزي دوره پايان فرم نيز و شود مي

 دانشگاه متوجه مسئوليتي گونه هيچ صورت اين غير در شود خودداري مربوطه استاد و ها بخش ساير به فوق مدارك تحويل از

  .بود نخواهد

 كه گردم مي متعهد اينجانب.  آورم مي عمل به را الزم دقت آن نگهداري و حفظ در گردد مي صادر بار يك فرم اين كه آنجا از

  .نمايد مي اقدام اينجانب پذيرش به  نسبت نظر مورد اداره يا شركت

  دانشجو امضا                                                                                                        

  تاريخ                                                                                                       

  : رشته محترم كارشناس

 كارآموزي دوره گذراندن بر مبني را خود موافقت              نيمسال در كارآموزي دوره مدرس                                  اينجانب

  . نمايم مي اعالم شده قيد محل در                                آقاي/  خانم دانشجو

  كارآموزي استاد تاييد                                                                                                        

  تاريخ                                                                                                      

  :پژوهش محترم اداره

 از منعي آموزشي پرونده در بررسي طبق و نموده اخذ                    نيمسال در را كارآموزي واحد فوق، دانشجوي شود مي گواهي

  .نماييد معرفي الذكر فوق محل به را ايشان است خواهشمند لذا. ندارد كارآموزي دوره دنگذران لحاظ

  بخش كارشناس تاييد                                                                                                      

  تاريخ                                                                                                        

 محل به آن ارائه از و بوده نامه معرفي دريافت و آموزشكده داخلي امور انجام جهت  صرفا و بوده صفحه 2 در فرم اين: ( الف: تذكر

  )فرماييد خودداري جدا كارآموزي

  .)  شود داده عودت دبيرخانه قسمت به نامه معرفي صدور از پس فرم اين لطفا: ( ب

   

 


