گزارش کارآموزی
واحد خورموج
رشته :

مکان :
موضوع :

استاد کارآموزی:
نام و نام خانوادگی دانشجو:
سال:

ترم:
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واحد خورموج

فرم پایان دوره کارآموزی
ًام ٍ ًام ذاًَادگی داًطجَ:

استاد کازآهَشی :

ضوازُ داًطجَیی:

سسپسست کازآهَشی :

زضتِ  /گسایص:

تسم ٍ کد کازآهَشی :

هحل کازآهَشی:

هَضَع کازآهَشی :
ًظسیات سسپسست کازآهَشی

ػالی

ذَب

هتَسظ

ضؼیف

ً 4وسُ

ً 3وسُ

ً 2وسُ

ً 1وسُ

حضَز ٍ غیات ٍ زػایت ًظن ٍ تستیة دز ٍاحد صٌؼتی
هیصاى ػالقِ تِ ّوکازی ٍ فساگیسی
کسة تجستِ کازی ٍ تکازگیسی تکٌیکْا
ازشش پیطٌْادات کازآهَشی جْت تْثَد کاز
کیفیت گصازضْای کازآهَشی تِ ٍاحد صٌؼتی
پیطٌْادات سسپسست کازآهَشی جْت تْثَد تسًاهِ

تَضیح :

کازآهَشی

اهضاء استاد کازآهَشی :
اهضاء سسپسست کازآهَشی :

تازید :

تازید :

ًوسُ ًْایی ( تِ ػدد )
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ًوسُ ًْایی ( تِ حسٍف )

تاریخ:
شواره:

با سما تبالا
ا

به  :دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج
از :

تا سالم ٍ احتسام
پاسد تِ ًاهِ ضوازُ
داًطجَی زضتِ
هدت

ساػت  /زٍش  /هاُ

تدیي ٍسیلِ گَاّی هی ًواید کِ ذاًن /آقای

هَزخ
هقغغ

اش تازید

تا

تِ

ٍاحد دزسی دٍزُ کازآهَشی  □ 2 □ 1زا دز قسوت

ایي ادازُ □ ضسکت □ کازذاًِ □ دزهاًگاُ □ تا هَفقیت گرزاًدُ ٍ الشم تِ ذکس است ًاهثسدُ دز عَل
هدت فؼالیت کلیِ هقسزات اًظثاعی ٍ ایوٌی زا زػایت ًوَدُ؛ ایي گَاّی صسفاً جْت ازائِ تِ دفتس ازتثاط
تا صٌؼت داًطگاُ جْت اقدام الشم صادز ضدُ ٍ فاقد ّس گًَِ ازشش قاًًَی دیگسی است .

ًام ٍ ًام ذاًَادگی ٍ سوت – اهضاء
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دانشگاه آساد اسالهی واحد خورهوج
فزم شواره 1

تاریخ :
شواره :

فزم درخواست معزفی دانشجو بزاي گذراندن دوره کارآموسي /کارورسي ،تعیین استاد و تایید محل کارآموسي

کارشناس هحتزم آهوسش گزوه
هقطع تحصیلی
دانشجوي رشته
احتزاهاً ،اینجانب
هتقاضی گذراندى دوره کارآهوسي/کارورسي در سال تحصیلی
شواره دانشجویی
هی باشن.
نیوسال اول دوم  در شزکت  /اداره  /کارخانه
لذا هستدعی است دستور فزهائید اقداهات السم صورت پذیزد.

به

تاریخ و امضاء دانشجو
نظز دفتز ارتباط با صنعت واحد
هعاونت هحتزم آهوسشی واحد
با سالم
با کارآهوسي  /کارورسي ناهبزده در واحد هذکور هوافقت هی شود نوی شود
دلیل عدم هوافقت:
استاد کارآهوسي  /کارورسي:
دفتز ارتباط با صنعت دانشگاه
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