تح
وزارت علوم ،قیقات وفناوری

موسسه آموزش عالی غیردولتی -غیرانتفاعی ارتک

بسمه تعالي

فزم اوليه درخواست معزفي دانشجو بزاي گذرانذن دوره كارآموسي
دانشجوي گزامي:لطفا موارد سيز را به شكل خوانا وبذون خط خوردگي تكميل فزمائيذ.
ايي قسوت تَسظ داًطجَ تكويل گزدد:
هسئَل هحتزم آهَسش :
احتزاهب
ايٌجبًت ..............................................:داًطجَي رضتِ ............................................. :ثِ ضوبرُ داًطجَيي.................................. :
هتقبضي گذراًذى دٍرُ كبرآهَسي در هحل كبرخبًِ/ضزكت ............................................ :ثِ هذت ................... :سبػت اس تبريخ:
 .................................هجبضن لذا هستذػي است اقذاهبت السم را هجذٍل ًوبئيذ.
تبريخ/اهضبءداًطجَ
ايي قسوت تَسظ هسئَل رضتِ تكويل هي گزدد:
هذيز هحتزم گزٍُ:
احتزاهب گَاّي هي ضَد ثزادر /خَاّز .......................................................درس ٍ ...............احذي كبرآهَسي را اًتخبة ًوَدُ ٍثز
اسبس ثزرسي ّبي ثِ ػول آهذُ در پزًٍذُ آهَسضي ًبهجزدُ هجبس ثِ گذراًذى دٍرُ كبرآهَسي هي ثبضذ.
تبريخ /اهضبء هذيزآهَسش
ايي قسوت تَسظ هذيز گزٍُ تكويل گزدد:
هذيز هحتزم دفتز ارتجبط ثب صٌؼت ٍاحذ
ثب سالم
احتزاهب ضوي تبييذ هَارد فَق ،خَاّطوٌذ است اقذاهبت السم در خصَظ هؼزفي ًبهجزدُ ثِ هحل هذكَر را هجذٍل ًوبئيذ ضوٌب
استبد كبرآهَسي ايطبى آقبي /خبًن  ........................................................هي ثبضٌذ.
تبريخ /اهضبء هذيز گزٍُ
هحل تبييذيِ دفتز ارتجبط ثب صٌؼت:
آدرس ٍتلفي هحل كبرآهَسي:
.............................................................................................................................................................................................................

ًكتِ :السم است كليِ فزم ّبي درس كبرآهَسي در  2نسخه اس عزف داًطجَ تكويل گزدد.

گشارش كارآموسي
موسسه آموسش عالي فني ومهنذسي اتزك قوچان
(غيزدولتي-غيزانتفاعي)

ًبم ًٍبم خبًَادگي:

استبدكبرآهَسي:

ضوبرُ داًطجَيي:

سزپزست كبرآهَسي:

رضتِ /گزايص:

تزم كبرآهَسي:

هحل كبرآهَسي:

هَضَع كبرآهَسي:

ًظز سزپزست كبرآهَسي

ػبلي(ً4وزُ)

خَة(ً3وزُ)

هتَسظ
(ً2وزُ)

حضَرٍغيبة ٍرػبيت ًظن ٍتزتيت در ٍاحذ صٌفي
هيشاى ػالقِ ثِ ّوكبر ٍفزاگيزي هغلت
كست تجزثِ كبري ٍثِ كبرگيزي تكٌيك ّب
ارسش پيطٌْبدات كبرآهَس جْت ثْجَد كبر
كيفيت گشارش ّبي كبرآهَس ثِ ٍاحذ صٌفي

جوغ كل
پيطٌْبدات سزپزست كبرآهَسي:

تَضيحبت:

استبد كبرآهَسي

سزپزست كبرآهَسي
ًوزُ ثِ ػذد:
ًوزُ ثِ حزٍف:
تبريخ /هْزٍاهضبء

ًوزُ ثِ ػذد:
ًوزُ ثِ حزٍف:
تبريخ /هْز ٍاهضبء

ضؼيف(ً1وزُ)

گشارش ساعات حضوركارآموس در محل كارآموسي

موسسه آموسش عالي فني ومهنذسي اتزك قوچان
(غيزدولتي-غيزانتفاعي)

ًبم ًٍبم خبًَادگي:

استبدكبرآهَسي:

ضوبرُ داًطجَيي:

سزپزست كبرآهَسي:

رضتِ /گزايص:

تزم كبرآهَسي:

هحل كبرآهَسي:

هَضَع كبرآهَسي:

رٍس
ّفتِ

تبريخ

سبػت
ضزٍع
كبر

سبػت
خبتوِ
كبر

تؼذاد
سبػت

اهضبء
سزپزست

رٍس
ّفتِ

تبريخ

سبػت

سبػت

تؼذاد

اهضبء

ضزٍع

خبتوِ

سبػت

سزپزست

كبر

كبر

تاريخ/مهزوامضاء محل كارآموسي

فزم پايان كارآموسي
موسسه آموسش عالي فني ومهنذسي اتزك قوچان
(غيزدولتي-غيزانتفاعي)

ًبم ًٍبم خبًَادگي:

استبدكبرآهَسي:

ضوبرُ داًطجَيي:

سزپزست كبرآهَسي:

رضتِ /گزايص:

تزم كبرآهَسي:

هحل كبرآهَسي:

هَضَع كبرآهَسي:

تبريخ /اهضبء داًطجَ

ًبم هحل كبرآهَسي:
آدرس ٍتلفي هحل كبآهَسي:
سزپزست كبرآهَسي:
ػٌَاى ٍهَضَع كبرآهَسي:
تبريخ ضزٍع كبرآهَسي:
تبريخ پبيبى كبرآهَسي:
هذت سبػت كبرآهَسي:
ًوزُ ًْبيي درس كبرآهَسي(ػذدي /حزٍفي):
تبريخ /اهضبء استبد كبرآهَسي

بسمه تعالي

اس:
به:موسسه آموسش عالي غيزانتفاعي غيزدولتي اتزك قوچان
ثب سالم؛
احتزاهب ػغف ثِ ًبهِ ضوبرُ  ......................................هَرخِ  ................................................ثذيٌَسيلِ گَاّي هي ضَد
آقبي /خبًن  ........................................داًطجَي رضتِ  ......................................هقغغ  ...............................ثِ ضوبرُ داًطجَيي
 ....................................اس تبريخ  ...............................لغبيت  ...............................جوؼب ثِ هذت  .........سبػت دٍرُ كبرآهَسي خَد
را در ايي هكبى گذراًذُ است .سزپزست كبرآهَسي ايطبى آقبي  /خبًن  .................................................ثَدُ است.
كيفيت كبرآهَسي ايطبى در حذ  ....................................ارسيبثي هي گزدد.
ًوزُ ايطبى  ...............اس ً .............وزُ هحبسجِ گزديذُ است ً .بهجزدُ در عي كبرآهَسي خَد  ................هزخصي ٍ .............رٍس
غيجت داضتِ است.

نام ونام خانوادگي رييس يا سزپزست محل كارآموسي
تاريخ /مهز وامضاء

