
  *فرم درخواست معرفي دانشجو براي گذراندن دوره كار آموزي

متقاضي گذراندن دوره ...................شماره دانشجويي

  :امضا دانشجو            .باشم لذا مستدعي است دستور فرمائيد اقدامات الزم معمول گردد

را انتخاب  واحد كارآموزي ............................................

                                                 .هاي بعمل آمده در پرونده آموزشي نامبرده مجاز به گذراندن دوره كارآموزي مي باشد

    :آموزشمدير 

خانم   /به عنوان محل كار آموزي آقاي 

 مي باشد،........................................... 

  :مدير گروهبا تشكر  

از تاريخ ...................دانشجوي رشته .............................

  :اداره / مديريت شركت   

  ميگردد،موافقت ................................جهت گذراندن دوره كارآموزي در محل

  :          مدير پژوهش  

  ..................: ��ر                                         


	�ر�                                            :...................  

                                              � �:................. 

  

فرم درخواست معرفي دانشجو براي گذراندن دوره كار آموزي

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

شماره دانشجوييبه .......................دانشجوي رشته ......................

باشم لذا مستدعي است دستور فرمائيد اقدامات الزم معمول گردد

  : معاونت محترم پژوهش موسسه آفرينش

............................................شماره دانشجويي به............................خواهر

هاي بعمل آمده در پرونده آموزشي نامبرده مجاز به گذراندن دوره كارآموزي مي باشد

مدير  امضاء                                                                           

  ...........................................  :اداره 

به عنوان محل كار آموزي آقاي اداره / آن شركت  ظرفيت هاي موجود بر اساس رساند

...........................................  خانم/ ، در ضمن استاد نامبرده آقايدر نظر گرفته شده

                                                         .د است اعالم نظر فرمائيد

  :موسسه آموزش عالي غير انتفاعي آفرينش بروجرد 

.............................خانم /رساند كه با گذراندن دوره كارآموزي آقاي

  موافقت بعمل مي آيد.........................در محل........................

                              ........................................       آدرس و تلفن محل كارآموزي

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

جهت گذراندن دوره كارآموزي در محل...........................خانم 

                                                   .به صدور معرفي نامه اقدام گردد

���زش ���� ���دو��� ��� �- "#$%&����ا*()�'� 

���,- �./�0  

    وزارت �>�م ،�56789ت و �23ور1 

فرم درخواست معرفي دانشجو براي گذراندن دوره كار آموزي*

  

............. محترم آموزشمدير 

  با سالم 

......................احتراما اينجانب 

باشم لذا مستدعي است دستور فرمائيد اقدامات الزم معمول گردد كارآموزي مي

  

  

معاونت محترم پژوهش موسسه آفرينش

  با سالم 

خواهر/شود برادر حتراما گواهي ميا

هاي بعمل آمده در پرونده آموزشي نامبرده مجاز به گذراندن دوره كارآموزي مي باشد نموده و بر اساس بررسي

                                                

           

  

اداره / شركت مديريت محترم 

  با سالم

رساند به استحضار مي احتراماً

در نظر گرفته شده .......................................

د است اعالم نظر فرمائيدخواهشمن

  

موسسه آموزش عالي غير انتفاعي آفرينش بروجرد 

  با سالم 

رساند كه با گذراندن دوره كارآموزي آقاي احتراما به استحضار مي

........................لغايت ......................

آدرس و تلفن محل كارآموزي

...................................نام سرپرست

  :مدير محترم آموزش 

  با سالم

خانم  /يبا درخواست آقا احتراماً

به صدور معرفي نامه اقدام گرددنسبت  

  

 


