" فرم درخواست اخذ واحد كارآموزي "
(فرم شماره )1

مؤساه مموزش عال دا الفجو

از  :دانشجو

،

به  :کارشناس واحد آموزش موسسه آموزش عالی دارالفنون

باسالم
احتراما به استتضاا م ساد ،،انجااد  .........................................................فرزد ........................... ،به شما ه شجاسجامه  ............................................صاد ه از
 ...................................متول ........................................... ،دادشتتاور شتتته  .................................................مقطع  ..........................................به شتتما ه دادشتتاو
به تع،اد  ...............راح ،د ست د دمماتا ......................... .ستا .تض مل
 ...........................................متقاضت ذر اد ،در ه اا مموزر  1نا 2
 ...........................د مضل  ..........................................................................از تا نخ  ...................................لغانت  ....................................به م،ت  .......................ساعت
م باشم .لرا مات ،ع است د انن خ وص ،دستو ات الزم ا صاد فرما م.،
مد س دقمق مضل اا مموزر :
تا نخ ،دام ر دام خادوادذ ر امااء دادشاو

شما ه تلفن ر فااس :

از  :کارشناس واحد آموزش موسسه آموزش عالی دارالفنون

،

باسالم
احتراما به استضاا م ساد ،،دامبرده تااجو تع،اد  ...............راح ،د س
از لضاظ مموزش اخر راح ،اا مموزر برار انشا بالمادع است.

به  :مدیر گروه
ا با موفقمت ذر اد،ه است ر دادشاور ترم  ........................م باش .،بجابرانن
تا نخ ،دام ر دام خادوادذ ر امااء اا شجاس راح ،مموزش

از  :مدیر گروه

،

به  :استاد کارآموزی

باسالم
احتراما ،با عجانت به انجكه براساس سرف ل شته تض مل انشا  ،مادع جهت ذر اد ،در ه اا مموزر به م،ت  ........................ساعت زنر دظر استاد
مضترم ججاب مقار  /سراا خادم  .............................................دم باش ،،مات،ع است د خ وص تﺄنم ،مضل اا مموزر اق،امات الزم ا مبرر .فرمانم.،
تا نخ ،دام ر دام خادوادذ ر امااء م،نرذرره

،

به  :مدیر دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی دارالفنون

از  :استاد کارآموزی
با سالم
احتراما به استتضاا م ساد ،،اداام در ه اا مموزر د مضل  .........................................................................مو د تﺄنم ،انجااد م باش ،ر مادع جهت
صت،ر معرف دامه برار ذر اد ،انن در ه به م،ت  ........................ستاعت د مضل مراو دم باش ،،مات،ع است د انن خ وص هماهجگ الزم
صو ت پرنرد.
تا نخ ،دام ر دام خادوادذ ر امااء استاد اا مموزر

