
                                                                                               میدااگشنه آزاد اسال            

                      زنجان                                                                        واحد        

                                                                                                                                                                                                                                         

 8045428فاکس:      8001221-7تفن:      85154-54185زنجان: اعتمادیه خیابان معلم     کدپستی 

 WWW.AZU.AC.irآدرس الکترونیک: 

 ......................تاریخ: 

 شماره: .....................

                                                    پیوست:....................                                                                                      
تعالیبسمه 

 انهم فرم معرفی
 

 به:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان ارتباط باصنعتدفتر  از:

 کارآموزی موضوع:

 

 با سالم 

مقطا    ................................................................................. دانشاجوی رشاته   ............................................................................................ وسیله آقاای  ااان    بدین

را جهات ذررانادن دوره کاارآموزی در     ................................................................. باه شاماره دانشاجویی    ............................................................ تحصیلی

 سااااات از تااااریخ  .................................... باااه ماااد   ............................................ ساااا  تحصااایلی  .................................................................. مساااا نی

 نماید. واحد معرفی می ...................................... به تعداد ....................................................

 باشد. می ......................................................................................................................... ضمناً استاد کارآموزی ایشان آقای  اان 

 

ر شروع کارآموزی نامبرده نسبت به تعیاین سرپرسات کاارآموزی اقادام     اواهشمند است دستور فرمایید به منظو

متمنی است پس از انجام کارآموزی در پایان دوره گواهی پایاان دوره کاارآموزی ت ات    الزم صور  ذیرد. 
 نامبرده صادر و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.

 باشد. و ایمنی آن واحد صنعتی میالزم به ذکر است نامبرده موظف به اجرای مقررا  انضباطی 

 

 

 

 .………رئيس دانشکده -با تشکر    

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان  

 



                                                                                               میدااگشنه آزاد اسال            

                      زنجان                                                                        واحد        

                                                                                                                                                                                                                                         

 8045428فاکس:      8001221-7تفن:      85154-54185زنجان: اعتمادیه خیابان معلم     کدپستی 

 WWW.AZU.AC.irآدرس الکترونیک: 

 ......................تاریخ: 

 شماره: .....................

                                                    پیوست:....................                                                                                      
تعالیبسمه 

 انهم فرم معرفی
 

 به:

 صنعت دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان با دفتر ارتباط از:

 کارآموزی موضوع:

 

 با سالم 

مقطا    .................................................................................دانشاجوی رشاته    ............................................................................................وسیله آقاای  ااان     بدین

را جهات ذررانادن دوره کاارآموزی در     .................................................................باه شاماره دانشاجویی     ............................................................تحصیلی 

سااااات از تااااریخ   ....................................باااه ماااد    ............................................ساااا  تحصااایلی   ..................................................................نیمساااا  

 نماید. واحد معرفی می ......................................به تعداد  ....................................................

 باشد. می .........................................................................................................................ضمناً استاد کارآموزی ایشان آقای  اان  

 

اواهشمند است دستور فرمایید به منظور شروع کارآموزی نامبرده نسبت به تعیاین سرپرسات کاارآموزی اقادام     

متمنی است پس از انجام کارآموزی در پایان دوره گواهی پایاان دوره کاارآموزی ت ات    الزم صور  ذیرد. 
 در و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.نامبرده صا

 باشد. الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجرای مقررا  انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می

 
      مدیر گروه                          کارشناس آموزشی                                  
                     امضاء         تاریخ                 اریخ                 امضاء      ت                            

 

 .………رئيس دانشکده -با تشکر

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان                                                                                    

 

 رونوشت:

- استاد راهنما جهت استحضار                                                                                    

 ذروه آموزشی جهت درج در پرونده نامبرده -

 رئیس پژوهش دانشکده -

 دانشجو جهت ضمیمه در ذزارش کارآموزی -



                                                                                               میدااگشنه آزاد اسال            

                      زنجان                                                                        واحد        

                                                                                                                                                                                                                                         

 8045428فاکس:      8001221-7تفن:      85154-54185زنجان: اعتمادیه خیابان معلم     کدپستی 

 WWW.AZU.AC.irآدرس الکترونیک: 

 ......................تاریخ: 

 شماره: .....................

                                                    پیوست:....................                                                                                      
تعالیبسمه 

 انهم فرم معرفی
 

 به:

 د زنجانصنعت دانشگاه آزاد اسالمی واح با دفتر ارتباط از:

 کارآموزی موضوع:

 

 با سالم 

مقطا    .................................................................................دانشاجوی رشاته    ............................................................................................وسیله آقاای  ااان     بدین

را جهات ذررانادن دوره کاارآموزی در     .................................................................باه شاماره دانشاجویی     ............................................................تحصیلی 

سااااات از تااااریخ   ....................................باااه ماااد    ............................................حصااایلی ساااا  ت ..................................................................نیمساااا  

 نماید. واحد معرفی می ......................................به تعداد  ....................................................

 باشد. می .........................................................................................................................ن آقای  اان  ضمناً استاد کارآموزی ایشا

 

اواهشمند است دستور فرمایید به منظور شروع کارآموزی نامبرده نسبت به تعیاین سرپرسات کاارآموزی اقادام     

تمنی است پس از انجام کارآموزی در پایان دوره گواهی پایاان دوره کاارآموزی ت ات    مالزم صور  ذیرد. 
 نامبرده صادر و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.

 باشد. الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجرای مقررا  انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می

 
                       مدیر گروه                              کارشناس آموزشی                               
                     امضاء         تاریخ                 امضاء      تاریخ                                             

 

 .………رئيس دانشکده -با تشکر

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان                                                                                  

 
 رونوشت:

 استاد راهنما جهت استحضار -

- ذروه آموزشی جهت درج در پرونده نامبرده 

 رئیس پژوهش دانشکده -

 دانشجو جهت ضمیمه در ذزارش کارآموزی -



                                                                                               میدااگشنه آزاد اسال            

                      زنجان                                                                        واحد        

                                                                                                                                                                                                                                         

 8045428فاکس:      8001221-7تفن:      85154-54185زنجان: اعتمادیه خیابان معلم     کدپستی 

 WWW.AZU.AC.irآدرس الکترونیک: 

 ......................تاریخ: 

 شماره: .....................

                                                    پیوست:....................                                                                                      
تعالیبسمه 

 انهم فرم معرفی
 

 به:

 اه آزاد اسالمی واحد زنجاندانشگ دفتر ارتباط با صنعت  از:

 کارآموزی موضوع:

 

 با سالم 

مقطا    .................................................................................دانشاجوی رشاته    ............................................................................................وسیله آقاای  ااان     بدین

را جهات ذررانادن دوره کاارآموزی در     .................................................................باه شاماره دانشاجویی     ............................................................تحصیلی 

سااااات از تااااریخ   ....................................باااه ماااد    ............................................ساااا  تحصااایلی   ..................................................................نیمساااا  

 نماید. واحد معرفی می ......................................به تعداد  ....................................................

 باشد. می .........................................................................................................................ستاد کارآموزی ایشان آقای  اان  ضمناً ا

 

 اواهشمند است دستور فرمایید به منظور شروع کارآموزی نامبرده نسبت به تعیاین سرپرسات کاارآموزی اقادام    

متمنی است پس از انجام کارآموزی در پایان دوره گواهی پایاان دوره کاارآموزی ت ات    الزم صور  ذیرد. 
 نامبرده صادر و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.

 باشد. الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجرای مقررا  انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می

 
 

 مدیر حراست                 مدیر گروه                   س آموزشی               کارشنا                    
                     امضاء         تاریخ                      امضاء         تاریخ                 امضاء      تاریخ                                             

 

 .………رئيس دانشکده -با تشکر                           

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان
 رونوشت:

 استاد راهنما جهت استحضار - 

 ذروه آموزشی جهت درج در پرونده نامبرده -

   - رئیس پژوهش دانشکده 

 دانشجو جهت ضمیمه در ذزارش کارآموزی -



                                                                                               میدااگشنه آزاد اسال            

                      زنجان                                                                        واحد        

                                                                                                                                                                                                                                         

 8045428فاکس:      8001221-7تفن:      85154-54185زنجان: اعتمادیه خیابان معلم     کدپستی 

 WWW.AZU.AC.irآدرس الکترونیک: 

 ......................تاریخ: 

 شماره: .....................

                                                    پیوست:....................                                                                                      
تعالیبسمه 

 انهم فرم معرفی
 

 به:

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجانصنعت  با دفتر ارتباط از:

 کارآموزی موضوع:

 

 با سالم 

مقطا    .................................................................................دانشاجوی رشاته    ............................................................................................وسیله آقاای  ااان     بدین

را جهات ذررانادن دوره کاارآموزی در     .................................................................باه شاماره دانشاجویی     ............................................................تحصیلی 

سااااات از تااااریخ   ....................................باااه ماااد    ............................................ساااا  تحصااایلی   ..................................................................نیمساااا  

 نماید. واحد معرفی می ......................................به تعداد  ....................................................

 باشد. می .........................................................................................................................ناً استاد کارآموزی ایشان آقای  اان  ضم

 

اقادام  اواهشمند است دستور فرمایید به منظور شروع کارآموزی نامبرده نسبت به تعیاین سرپرسات کاارآموزی    

متمنی است پس از انجام کارآموزی در پایان دوره گواهی پایاان دوره کاارآموزی ت ات    الزم صور  ذیرد. 
 نامبرده صادر و یک نسخه برای این دفتر ارسال فرمایند.

 باشد. الزم به ذکر است نامبرده موظف به اجرای مقررا  انضباطی و ایمنی آن واحد صنعتی می

 
                       مدیر گروه                          رشناس آموزشی               کا                    
                    امضاء         تاریخ                 امضاء      تاریخ                                             

 
 

 .………رئيس دانشکده -با تشکر

 دانشگاه آزاد اسالمی زنجان                                                                             

 رونوشت:

 استاد راهنما جهت استحضار -

 ذروه آموزشی جهت درج در پرونده نامبرده -

 رئیس پژوهش دانشکده -

  - دانشجو جهت ضمیمه در ذزارش کارآموزی 


