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 تاریخ ثبت:   نام و نام خانوادگی:
 

 کد ثبت: 
   :تحصیلی رشته 

   مقطع تحصیلی:

   شماره دانشجویی:

   :همراه شماره تلفن 

    پست الکترونیک:

                                                             :آدرس منزل

   نام استاد:
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                                                        نام  محل :

          
آدرس دقیق و 

 کروکی : 
   

 
 
 

تلفن )با کد 
 شهر( :
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 امضای دانشجو شرح تعهدات دانشجو

،  عمدی تلقی  اطالعات اشتباههر گونه تکمیل فرم نهایت دقت را داشته باشید زیرا هنگام  درستی اطالعاتدر  *  

باید توسط استاد کارآموزی یا مدیر  نوع وظایف و مدت ساعت کاریگردد.* اعالم می شده و کارآموزی دانشجو باطل

داده و نظر ایشان جویا و لحاظ   فورا به استاد و مدیر گروه اطالعهر گونه تغییر بعدی در حین کار باید گروه تایید شود. 
باشد. در صورت لزوم حضور بیشتر باید زمان حضور از قبل به تایید ساعت می 7و حداکثر  4گردد.*ساعت کاری روزانه، حداقل 

، مرخصیهرگونه  قبل از *کارآموز  متعهد است نکات ایمنی را حین کارآموزی رعایت کند استاد راهنما رسیده باشد.*

 ایمیل زده و  ایشان را از مرخصی خود آگاهبه سرپرست خود داده و در صورت موافقت نامبرده  به استاد خود  درخواست کتبی

و تکمیل فرم  فقط در موارد حاد و تنها با درخواست کتبی و موافقت استاد، مدیر گروه و  تغییر محل کارآموزیسازید.* 

ورزی دانشگاه، امکان پذیر است. در غیر اینصورت مسئولیت  هر گونه فتر ارتباط با صنعت و کشااز دینامه جدید جدید و اخذ معرف

از گروه دریافت و در پایان  فرم های مربوط* سایر    حوادث حین کار بر عهده دانشجو و  کارآموزی هم باطل است.

 .ئول محل کارآموزی، تحویل استاد گرددکارآموزی پس از تکمیل و مهر و  تایید عالیترین مقام مس
 

 

   روز / ساعت است.  ............................................................مدت کارآموزی 

       ارتباط با صنعت و کشاورزی:                                            امضای مدیر گروه:                  :           امضای استاد 

 

 معرفینامه به محل کارآموزی صادر گردد.   ثبت و تحویل تا، دانشگاه دفتر ارتباط با صنعتبه   نسخه 2در  از تکمیل پس  این فرم  


