فرم شماره 1

تاریخ:

معاونت پژوهش و فناوری

...................................................

مشخصه درس:

.......................................

دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی
بسمه تعالی

 تکمیل کلیه قسمتهای این فرم ضروری است 

مدیر محترم دفتر ارتباط با صنعت

با سالم ،احتراماً اینجانب  ....................................................دانشجوی ورودی سال  ................رشته ........................................
مقطع  .............................دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز به شماره دانشجویی  ،............................................درس کارآموزی
خود را به تعداد  ...........واحد درسی (معادل  ..............ساعت) در نیمسال  ............سالتحصیلی  ...............انتخاب نمودهام.
خواهشمند است دستور فرمایید یک برگ معرفینامه جهت گذراندن واحد کارآموزی در شرکت/اداره .......................................
(که قبالً هماهنگیهای الزم جهت پذیرش ،توسط اینجانب با شرکت/اداره مزبور انجام گرفته است) صادر نمایند.
 اینجانب تعهد مینمایم مطابق با آییننامه کارآموزی ،معرفینامه صادره را حداکثر تا یکهفته پس از تاریخ صدور ،به محل کارآموزی
ارائه نموده و پس از تثبیت ،جهت اطالع و نظارت یک نسخه از فرم تکمیل شده شماره  2را (حداکثر  2هفته بعد از صدور معرفینامه) به استاد
کارآموزی و نیز دفتر ارتباط با صنعت ارائه و پس از اتمام دوره کارآموزی ،حداکثر تا پایان نیمسال جاری ،گواهی اتمام دوره به انضمام
سایر فرمهای تکمیل شده (شماره  - 4 ،3و گزارش کارآموزی خود «بصورت  )»CDرا به دفتر ارتباط با صنعت تحویل نمایم.

آدرس دقیق محل کار آموزی............................................................................................................. ..................................... :
شماره تلفن ثابت دقیق محل کارآموزی.................................................................................................................................. :

شماره تماس ضروری (دانشجو).................................................................... :

امضاء (دانشجو) و تاریخ:

 نظر استاد محترم کارآموزی (لطفاً توسط شخص استاد محترم کارآموزی تکمیل شود) 

اینجانب  ..............................................عضو هیأت علمی گروه  .........................دانشکده  ...............................موافقت خود را
با کارآموزی آقای/خانم  ..........................................در شرکت/اداره  ........................................اعالم میدارم.
شماره تماس ضروری (استاد محترم کارآموزی) ..................................................... :امضا و تاریخ:

 نظر مدیر محترم گروه 

مراتب فوق مورد تایید اینجانب  .............................................................مدیر گروه رشته  ........................................بوده و
تعداد واحد درس کارآموزی فوقالذکر  ..............واحد معادل  .....................ساعت اعالم میگردد.
شماره تماس مدیر گروه................................................................ :

مهر ،امضا و تاریخ:

 لطفاً در انتخاب استاد و محل کارآموزی دقت الزم مبذول گردد.
پس از صدور معرفی نامه امکان تغییر استاد و محل

وجود نخواهد داشت.

دفتر توسعه فناوری ،ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز

شماره تماس31966343-4 :

