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Quality management system 

 سیستم مدیریت کیفیت

 فرم تایید محل و اتمام کارآموزی و ارتباط با صنعت پژوهش 

 .وجود خط خوردگی در فرم منجر به عدم تایید توسط واحد پژوهش می گردد 

 تایید محل کارآموزی

 .............................................................جٌاب آلای/ سزکار خاًن 

 .........................................................................هدیز هحتزم گزٍُ 

 تا سالم،

السم  *شزایظ......................................... همغع ........................................... رشتِ ...................................... تِ شوارُ داًشجَیی  .................................................................ایٌجاًة 

 ..................................................................................................................... تدیٌَسیلِ هزکش درسی را ًیش گذراًدُ ام احدٍ .....................را داشتِ ٍ  اخذ ٍاحد کارآهَسی جْت

 اعالم ًظز فزهایید.گزدد. خَاّشوٌد است در ایي سهیٌِ حضَرتاى هعزفی هی خَد را جْت گذراًدى کارآهَسی

 داًشجَ یاهضا             ........................................................ داًشجَ شوارُ تواس ّوزاُ

 تاشد.ٍاحد درسی تزاس همغع کارشٌاسی پیَستِ الشاهی هی 75ٍاحد درسی تزای هماعع کارداًی ٍ کارشٌاسی ًاپیَستِ ٍ  35حدالل گذراًدى *

 تاییدیه مدیر گروه  

 .تالهاًع است داًشجَ در ایي هحل تَسظ کارآهَسی گذراًدى ، لذاتَدُدر ارتثاط تا رشتِ تحصیلی داًشجَ  فَق الذکز هزکش

 گزٍُ هدیز اهضای                                                                                                                                 

 تاییدیه اتمام کارآموزی

 ............................................................جٌاب آلای/ سزکار خاًن 

 ٍ ارتثاط تا صٌعت هدیز هحتزم پژٍّش

 تا سالم

.............................. .................................رشتِ ............... ...................تِ شوارُ داًشجَیی ................. .........................................................آلای  تدیٌَسیلِ گَاّی هی شَد خاًن/

ٍ ساعت تِ پایاى رساًدُ ............ دت تِ ه................................. لغایت .................................. ًاهثزدُ دٍرُ کارآهَسی خَد را اس تاریخ ........... .....................................همغع 

 شدُ است. ..............هَفك تِ اخذ ًوزُ 

 سرپرست کارآموز امضایو  مهر                                                                                                                           

 یارزیاتی کارآموز

ت 
سرپرس

کارآموز
 

ف
ردی

 

 تاریخ :  مردود ضعیف متوسظ خوب عالی ضریة موزاظهار نظر سرپرست کارآ
 : سرپرست کارآموزامضای 

 
      3 اًضثاط در کارگاُ حضَر ٍ غیاب ٍ رعایت ًظن ٍ 1

      3 هیشاى عاللِ ّوکاری تا دیگزاى 2

      3 هیشاى عاللِ تِ فزاگیزی 3

      3 فزاگیزیتَاًایی ٍ استعداد  4

      3 پیگیزی ٍظایف ٍ هیشاى پشتکار 5

      3 ارسش پیشٌْادات کارآهَس جْت تْثَد کار 6

      3 کیفیت گشارش کارآهَس تِ ٍاحد صٌفی 7

مدیر گروه
 

 ............................................................................. ًوزُ تِ حزٍف........................ ارسیاتی تَسظ هدیز گزٍُ : ًوزُ تِ رلن 
 تاریخ :
 مدیر گروه :امضای 

ش
پژوه

 

 ..................................................ًوزُ ًْایی : هیاًگیي ًوزُ سزپزست کارآهَس ٍ هدیز گزٍُ 
 تاریخ :
 : صنعت ارتثاط تا مدیرپژوهش وامضای 


