شـمارٌ:
تـارید................................................................ :
پیًست :کاروامٍ آمًسشی /پزیىت اوتراب ياحس
................................................................

ٍاحد تْراى ضرق
فزم درخًاست معزفی داوشجً بٍ شزکت /دفتز /مؤسسات صىعتی جهت گذراودن ديرٌ کارآمًسی

فزم – الف 3 -

رییس ادارٌ ارتباط با صىعت ي جامعٍ ياحد تهزان شزق :

بسیهيسیلٍ پس اس بزرسی يضعیت آمًسشی زاوشجً ،اعالم میشًز کٍ وامبززٌ مى عی جُت اذذ ياحس کارآمًسی وساشتٍ ي جُت گذراوسن زيرٌ کارآمًسی بٍ آن ازارٌ

با سالم ي احتزام،
معزفی میگززز.
شًد

آمًسش تکمیل

ایه قسمت تًسط

شمارٌ زاوشجًیی:

وام ي وام ذاوًازگی:
تعساز ياحس کارآمًسی:
سال تحصیلی:

رشتٍ:

مشرصٍ زرس:
-

ویمسال تحصیلی:

مقغع:
کارزاوی /

تعساز ياحس گذراوسٌ:
ايل /

زيم /

تابستان

کارشىاسی/

کارشىاسی واپیًستٍ

وام استاز کارآمًسی:

محل کارآمًسی

آدرس ي تلفه

وام ي وامذاوًازگی زاوشجً:

آزرس محل کارآمًسی:

تارید ي امضاء
توعشرکت/دفتر/کارگاه:

تلفنتماس :

تایید وهایی

کارشىاس گزيٌ:
وام ي وام ذاوًازگی:
تارید ي امضاء

دولتی

خصوصی 

مسیزگزيٌ:
وام ي وام ذاوًازگی:
تارید ي امضاء

استاز کارآمًسی:
وام ي وام ذاوًازگی:
تارید ي امضاء:

صىعت

ارتباط با

تأییدیٍ دفتز

رییس ازارٌ ارتباط با صىعت:
وام ي وام ذاوًازگی:
تارید ي امضاء:

سزپزست محتزم کارآمًسی:
احتزاماً ،زاوشجً  ..........................................................بٍ عىًان کارآمًس بٍ آن شزکت /زفتز /شزکت عی وامٍ شمارٌ
 .......................................مًرخ  31....... / ....... /.......معزفی میگززز.

ادراٌ محتزم ارتباط با صىعت ي جامعٍ داوشگاٌ آساد ياحد تهزان شزق

فزم ( -2پایان زيرٌ کارآمًسی)

با سالم ي احتزام ،با تًجٍ بٍ اتمام پایان زيرٌ کارآمًسی زاوشجًی وامبززٌ ،ومزٌ ایشان جُت َز گًوٍ اقسام مقتضی اعالم میگززز.
ًظر سرپرست ضرکت /دفتر /کارگاُ در تؼییي ًورُ (حداکثر ً 9ورُ):

ّر گسیٌِ یک ًورُ

جوغ ًورُ سرپرست ضرکت /دفتر /کارگاُ (از ً 9ورُ)

حضَر ٍ غیاب ٍ رػایت ًظن ٍ ترتیة در ٍاحد صٌؼتی

تِ ػدد:

هیساى ػالقِ تِ ّوکاری ٍ فراگیری ٍ تجرتِ کاری ٍ تِکارگیری تکٌیکّا

تِ حرٍف:

ارزش پیطٌْادات کارآهَز جْت تْثَد کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

کیفیت گسارشّای کارآهَزی تِ ٍاحد صٌؼتی

هْر ،تاریخ ٍ اهضاء:

ًظر استاد کارآهَزی در تؼییي ًورُ (حداکثر ً 11ورُ):

ّر گسیٌِ دٍ ًورُ

جوغ ًورُ استاد کارآهَزی (از ً 11ورُ)

ٍیرایص ٍ رػایت سرفصلّای ارائِ ضدُ در گسارش کار تراتر آئیيًاهِ کارآهَزی

تِ ػدد:

استفادُ از تکٌَلَشی ًَ ٍ تِکارگیری تکٌیکّای فٌی در هحیظ کار
کیفیت ًَآٍری ٍ ارزش ػلوی ،کارتردی گسارش کار

تِ حرٍف:

رػایت دستَرالؼول ّای استاد کارآهَزی در کارآهَزی ٍ تْیِ گسارش کار
تکٌیکّای ارائِ ضدُ در اًجام ػولیات کارآهَزی تَسظ کارآهَز
تثحر ػلوی ٍ کارتردی کارآهَز تا تَجِ تِ تررسی ػوقی ٍ تحلیل هَضَػی گسارش کار

ًام ٍ ًام خاًَادگی:

ارائِ اسٌاد ٍ تصاٍیر هرتثظ تا سرفصلّای کارآهَزی در گسارش کار

تاریخ ٍ اهضاء:

ارائِ پیطٌْادات اصالحی پس از کسة تجرتیات کارتردی در زهیٌِ کارآهَزی

رییس محتزم ادارٌ ارتباط با صىعت ي جامعٍ ياحد:

اهضاء استاد کارآهَزی:

اهضاء هدیر گرٍُ:

ًورُ ًْایی کارآهَزی داًطجَی فَق تِ ضرح ذیل اػالم هیگردد.
ًورُ تِ ػدد:

ًورُ تِ حرٍف:

تاریخ:

تاریخ:

مزاحل کارآمًسی با تًجٍ بٍ مًارز فًق بزابز مقزرات ي زر سمانبىسی مجاس صًرت پذیزفتٍ ي گشارش کار آن بز ريی  CDبا تًجٍ بٍ تأییس
علمی ي محتًایی تًسظ استاز کارآمًس ،بزابز آئیهوامٍ تحًیل ازارٌ ارتباط با صىعت ياحس گززیس.

رییس ادارُ ارتثاط تا صٌؼت:
تاریخ ٍ اهضاء:

ًطاًی :تْراى– تسرگراُ اهام رضا (ع)– ضْرک قیامدضت -خیاتاى ضْید تاٌّر -داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد تْراى ضرق
صٌدٍق پستی 13731-131 :تلفيً 33159510-15 :واترEmail:info@iauet.ac.ir 33139011 :

http://www.iauet.ac.ir

