وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
مؤسسه آموزش عالی كار واحد قزوين
واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

دستورالعمل و مقررات كارآموزی

مقدمه:
به منظور تسهيل در امر گذراندن واحد كارآموزي ،دستورالعمل و مقررات کارآموزی ،در چهار ماده،
شامل  :مقررات كارآموزي ،مراحل ثبت نام و تحویل كارآموزي و راهنماي كارآموزي به همراه فرمهاي پيوست
ارائه گردیده است .رعایت مفاد ذكر شده جهت اخذ و گذراندن واحد كارآموزي براي دانشجویان الزامي ميباشد.
ماده  :1مقررات کارآموزی
 -1كليه دانشجویان موظف به شركت در جلسه تحویل (دفاع) کارآموزی كه به هماهنگي مدیر گروه و
شركت كلية اساتيد راهنماي كارآموزي ،برگزار مي گردد ،مي باشند.
 -2حداقل واحدهاي گذرانده شده دانشجو بدون احتساب واحدهاي جاري ،در زمان ثبت نام براي رشته هاي:
 كارداني و كارشناسي ناپيوسته  05واحد
 كارشناسي كه فقط كارآموزي  1دارند  50واحد
 رشتههایي كه كارآموزي  1و  2دارند اخذ كارآموزي  1پس از گذراندن  05واحد و اخذ كارآموزي
 2در آخرین ترم تحصيلي امکان پذیر مي باشد.
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 -3تعداد ساعت و واحد دورة كارآموزي رشته هاي مختلف بصورت جدول ذیل ميباشد:
مقطع/رشته  /گرايش

تعداد ساعت

تعداد واحد

کاردانی مکانیک خودرو

 015ساعت

-

کاردانی ناپیوسته نقشه کشی صنعتی

 015ساعت

-

کاردانی ناپیوسته ماشین ابزار

 015ساعت

-

کارشناسی ناپیوسته ساخت و تولید

 365ساعت

 3واحد

کارشناسی ناپیوسته قالبسازی

 015ساعت

 0واحد

کارشناسی ناپیوسته نقشه کشی صنعتی

 015ساعت

 0واحد

کاردانی ماشین ابزار/ساخت و تولید

 015ساعت

 0واحد

کاردانی نقشه کشی صنعتی

 015ساعت

 0واحد

کاردانی صنایع

 015ساعت

-

کارشناسی ناپیوسته صنایع

 015ساعت

-

کارشناسی صنایع (کارآموزی)1

 136ساعت

-

کارشناسی صنایع (کارآموزی)0

 136ساعت

-

کارشناسی نساجی

 015ساعت

-

کاردانی پیوسته معماری

 015ساعت

 0واحد

کاردانی نا پیوسته معماری

 365ساعت

 3واحد

کارشناسی نا پیوسته معماری

 015ساعت

 0واحد

کاردانی حسابداری و بازرگانی

 015ساعت

-

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

 365ساعت

 3واحد

 -4شرایط محل كارآموزي -محلهاي مورد نظر جهت انجام دوره كارآموزي باید شرایط ذیل را داشته باشند:
 حتي االمکان تابع یکي از وزارتخانهها یا ارگانهاي دولتي باشند. نوع فعاليت آنها با رشته تحصيلي دانشجو و موضوع كارآموزي مطابقت داشته باشد. ترجيحاً در زمينه امور توليدي ،تحقيقاتي و اجرائي فعاليت داشته باشند. -مورد تائيد استاد راهنماي كارآموزي ،مدیر گروه مربوطه و مدیر دفتر ارتباط با صنعت باشند.

 -5دانشجویان متقاضي كارآموزي در طول نيمسال تحصيلي مي توانند حداکثر  11واحد درسي به غير از
كارآموزي داشته باشند.
 -6دانشجویاني كه متقاضي كارآموزي در تابستان مي باشند ،نباید هيچ واحد درسي دیگري اخذ نمایند در غير
این صورت كارآموزي آنها حذف خواهد شد.
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 -7دانشجو موظف است حداکثر  15روز پس از صدور معرفي نامه به محل معرفي شده مراجعه و مراحل تثبيت
كارآموزي خود را به انجام رساند .مسئوليت عدم مراجعة بموقع و پذیرفته نشدن توسط واحد صنعتي به عهدة
خود دانشجو مي باشد و در این صورت ثبت نام مجدد در همان سال صورت نخواهد گرفت.

 -8تغيير محل كار آموزي  :درصورتيکه به هر دليلي محل كارآموزي كه دانشجو به آنجا معرفي شده  ،از پذیرش
دانشجو خودداري كند؛ دانشجو موظف است با در دست داشتن معرفی نامه رسمی قبلی كه توسط دبيرخانه
مؤسسه به نام محل كارآموزي صادر شده ،پس از دریافت تأیيدیه جهت تغيير محل كارآموزي خود از مدیر گروه
مربوطه ،جهت دریافت معرفينامه جدید به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نماید.

 -9پایان كار آموزي  :الزم است دانشجویان پس از انجام كارآموزي ،تأیيدیة پایان كارآموزي خود كه در سربرگ
محل كارآموزي ،به نام دانشجو و با ذكر تاریخ شروع و خاتمه و زمان كل كارآموزي مي باشد (مطابق نمونه نامه
آورده شده در پيوست) ،به همراه فرم تکميل شدة ارزشيابي دانشجو از صنعت و صنعت از دانشجو و همچنين
فرم درج نمره (فرم هاي پيوست) كه توسط استاد راهنماي مربوطه با توجه به گزارش كارآموزي تحویل داده
شده ،تکميل شده است را به همراه گزراش کارآموزی خود به کارشناسان پژوهشی تحویل نمایند( .بدیهي
است چنانچه گواهي ارائه شده فاقد موارد فوقالذكر باشد از درجه اعتبار ساقط بوده و به آن ترتيب اثر داده
نخواهد شد).

 -11نحوه ارزشيابي گزارش كارآموزي :دانشجویان موظفند قبل از پایان موعد تعیین شده ،نمره كارآموزي را
كه سقف آن  18نمره ميباشد ،از استاد كارآموزي دریافت نموده و  2نمره باقيمانده را كه با توجه به ارزیابي
مدیر دفتر ارتباط با صنعت و نيز فرم ارزشيابي صنعت از دانشجویان بدست ميآید  ،را نيز اخذ نمایند.

 -11با توجه به اینکه تاریخ تحویل كارآموزي ،همان تاریخي خواهد بود كه توسط دفتر ارتباط با صنعت ثبت مي
گردد ،لذا دانشجو موظف است ،بالفاصله پس از اعالم نمره توسط استاد راهنما ،با در دست داشتن فرم هاي
مربوطه ،در تاریخ هاي اعالم شده ،جهت انجام مراحل پایاني ،به کارشناسان پژوهشی مراجعه نماید.
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 -12زمانبندي اخذ و تحویل كارآموزي  -بر اساس جدول زیر مي باشد :
برنامه زمانبندی شروع و پايان كارآموزی
نیمسال اخذ كارآموزی

تاريخ شروع(دريافت معرفینامه رسمی)

تاريخ پايان (تحويل تايیديه پايان كارآموزی)

نیمسال اول

 15مهر لغایت  15آبان

 15اسفند همان سال

نیمسال دوم

 05اسفند لغایت  31فروردین

 10مرداد سال بعد

نیمسال تابستان

 15تیر لغایت  15مرداد

 35مهر همان سال

تبصره :1چنانچه كارآموزان بدون دليل موجه و هماهنگي با مسئولين ذیربط به محل كارآموزي دیگري به غير
از آنچه كه در معرفي نامه رسمي قيد شده است ،مراجعه و كارآموزي خود را سپري نماید ،كارآموزي ایشان
مردود تلقي خواهد شد.
تبصره :0دانشجویان مي توانند در صورت تمایل با مراجعه به آدرس زیر نسبت به ثبت نام در سامانه ملي
كارآموزي (دفتر مركزي ارتباط دانشگاه با صنعت) اقدام نمایند و پس از تأیيد مؤسسه و صنعت از طریق سامانه،
جهت دریافت معرفينامه رسمي با در دست داشتن فرم پيش ثبت نام كارآموزي ،به دفتر ارتباط با صنعت
مژسسه مراجعه نمایند :

http://karamouzi.irost.org
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ماده  :0مراحل ثبت نام کارآموزی
واحد مالی
جهت پرداخت هزینة واحد کارآموزی در تاریخهای اعالم شده

دريافت برگه (پرينت) ثبت نام
از واحد آموزش

دريافت دستورالعمل و مقررات كارآموزی از واحد انتشارات
(شامل :فرمهای پیش ثبت نام ،درج نمره ،ارزشیابی صنعت از دانشجو و
دانشجو از صنعت و مقررات و راهنمای کارآموزی)

تکمیل فرم پیش ثبت نام كارآموزی
با ذکر نام و نام خانوادگی ،شمارة دانشجویی ،رشته تحصیلی ،نام و
مشخصات دقیق محل مورد نظر جهت کارآموزی و تعداد واحدهای
گذرانده شده

تأيید و امضای فرم پیش ثبت نام كارآموزی
توسط مدیر گروه  ،استاد راهنمای کارآموزی و کارشناس رشتة مربوطه

دريافت معرفینامة رسمی جهت مراجعه به محل كارآموزی
مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت با در دست داشتن برگه (پرینت) ثبت نام و
فرم پیش ثبت نام تأیید شده

توجه :دانشجو موظف است حداكثر  11روز پس از صدور معرفي نامه به محل معرفي شده مراجعه و مراحل
تثبيت كارآموزي خود را به انجام رساند .مسئوليت عدم مراجعة بموقع و پذیرفته نشدن توسط واحد صنعتي به
عهدة خود دانشجو مي باشد و در این صورت ثبت نام مجدد در همان سال صورت نخواهد گرفت.
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ماده  :3مراحل تحویل کارآموزی

دريافت تأيیدية پايان كارآموزی
دریافت تأییدیة پایان کارآموزی در سربرگ محل کارآموزی توسط
دانشجو (نمونه نامه تأییدیة پایان کارآموزی -پیوست)

تکمیل فرم ارزشیابی صنعت از دانشجو (توسط مسئول كارآموزی درصنعت )

تکمیل فرم ارزشیابی دانشجو از صنعت (توسط دانشجو)

تکمیل فرم درج نمره كارآموزی ( از  81نمره)
توسط استاد راهنمای مربوطه با توجه به گزارش کارآموزی

تحويل فرمهای تکمیل شده به دفتر ارتیاط با صنعت (واحد
پژوهش) جهت تايید نهايی

مراجعه به كارشناس رشته جهت ثبت نمره كارآموزی و درج در پرونده

توجه :دانشجویان موظفند پس از اتمام دورة كارآموزي كليه فرمهاي تکميل شده (فرم پيش ثبت نام ،فرم درج
نمره ،فرم ارزشيابي صنعت از دانشجو و دانشجو از صنعت) را به همراه نامه تأیيد كارآموزي كه از كارخانه یا
شركت محل كارآموزي دریافت كرده اند ،طبق تاریخهاي اعالم شده به دفتر ارتباط با صنعت تحویل دهند .الزم
بذكر است در صورتيکه پس از تاریخهاي اعالم شده در مقررات كارآموزي ،مراجعه صورت نگيرد ،مدارک ارائه
شده تحویل گرفته نخواهد شد و الزم است جهت اخذ مجدد (تمدید) واحد كارآموزي اقدام گردد.
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ماده  :1راهنمای کارآموزی
مواردي كه دانشجو طي دورة كارآموزي و نوشتن گزارش این دوره الزم است مورد توجه قرار دهد بشرح زیر
مي باشد:
 -1در شروع دوره دانشجو سعي نماید با محيط كارخانه آشنا شده ،شناخت كلي نسبت به بخشهاي مختلف
و خط توليد حاصل نماید .این قسمت شامل موارد زیر مي باشد:


مشخصات و موقعيت كارخانه و تاریخچة احداث آن



چارت سازماني



نماي شماتيک كارخانه و استقرار سالنها



نوع و ميزان مواد اوليه و منبع تهية آنها



نوع و ميزان توليدات كارخانه و بازار فروش



تأسيسات كارخانه (آب ،برق ،تهویه ،دیگ بخار و )...



امکانات جنبي و رفاهي كارخانه

 -2پس از شناخت كلي نسبت به كارخانه دانشجو آموخته هاي خویش را بطور عملي تجربه كرده و
مهارتهاي خود را افزایش دهد .این برنامه مي تواند شامل كار عملي با دستگاهها و اپراتوري ماشين آالت
در سطح یک تکنسين یا كارگر باشد.
 -3استفاده از اطالعات تخصصي در عمل ،در این رابطه دانشجو مي تواند متناسب با عالقة خود و همکاري
كارخانه ،وضعيت یک یا چند مورد از سيستمهاي داخلي كارخانه را مورد بررسي قرار داده ،نقاط ضعف و
قوت آنرا تجزیه و تحليل نماید و پيشنهادهایي جهت بهينه سازي آنها ارائه دهد و در صورت امکان
پيشنهاد خویش را با مدیر قسمت مربوطه (و یا مدیریت كارخانه) مطرح نموده و نتيجه را بطور مشروح
در گزارش كارآموزي بنویسد .كه شامل موارد زیر مي باشد:


سيستمهاي كنترل كيفيت و استفاده از آزمایشگاه در خط توليد



مهندسي صنعتي (كنترل توليد ،كنترل ضایعات)



مدیریت و برنامه ریزي توليد



تعمير و نگهداري ماشين آالت و تنظيمات قسمتهاي مختلف و اثر آ نها روي كيفيت و كميت توليد



تحقيق و توسعه ،افزایش توليد ،تغيير خط توليد ،تغيير مواد اوليه ،تغيير محصول



آموزش نيروي انساني



تعادل خط توليد در مراحل مختلف



اتوماسيون
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استفاده از كامپيوتر در عملکرد ماشين آالت



بررسي امکان استفاده از ماشين آالتي كه بال استفاده مانده اند

 -4یادگيري اطالعات غير تخصصي و در ارتباط با صنعت شامل:
 آشنایي با دیگهاي بخار ،كاركرد ،سرویس و نگهداري آنها
 آشنایي با پستهاي برق و تأسيسات متعلق به آنها
 آشنایي با سيستمهاي تهویه ،كاركرد ،نگهداري و تنظيمات آنها
 آشنایي با سيستمهاي مدیریتي (نحوة تقسيم كار ،نحوة ارزیابي عملکرد ،ایجاد انگيزه در پرسنل و
سيستمهاي كارمزدي ،روشهاي تصميم گيري در سطوح مختلف ،آشنایي با قوانين مرتبط با صنعت)
 آشنایي با زمينه هاي مختلف آلودگي و بررسي وضعيت آنها در كارخانه (نور ،صدا ،رطوبت،پسابها و )...
 آشنایي با سيستمهاي مالي ،حسابداري صنعتي ،انبارها و ...
 آشنایي با نرم افزارهاي موجود در كارخانه

 -5نکات ایمني :توجه به نکات ایمني در حين انجام كارآموزي بسيار ضروري مي باشد .در این رابطه
دانشجو باید دقت نماید كه به هنگام آشنایي با ماشين آالت از دست زدن به قسمتهاي مختلف ماشين
(ماشين روشن) ،خودداري نماید و حتي االمکاناز لباس ار مناسب استفاده كند و بخصوص خواهران
توجه داشته باشند كه مانتو و مقنعه آنها با ماشين درگير نشود .به هر صورت دانشجو بدون اجازة
مسئولين سالنها ،از نزدیک شدن به ماشين آالت خودداري نماید .در ارتباط با مواد شيميایي از بو یا
مزه كردن و دست زدن به آنها امتناع ورزد و درصورت عدم اطالع كافي از نحوة استفادة از آنها ،از
مسئولين مربوطه كمک بگيرد و بطور كلي به مسائل و نکات ایمني ذكر شده توسط مسئولين كارخانه
توجه كامل مبذول نماید.
 -6نحوة تنظيم و نگارش گزارش كارآموزي بشرح زیر مي باشد:
 صفحة اول گزارش بصورت زیر مي باشد:
 آرم و نام مؤسسه
 محل (و موضوع) كارآموزي
 رشته و گرایش تحصيلي
 نام و نام خانوادگي استاد راهنماي كارآموزي
 نام و نام خانوادگي و شمارة دانشجویي
 تاریخ كارآموزي
 صفحة دوم گزارش تشکر وقدرداني
8

 صفحة سوم گزارش فهرست مطالب با ذكر صفحات
 از صفحة چهارم به بعد مشروح گزارش كارآموزي بهمراه عکسها ،شکلها ،نمودارها ،جداول و سایر
ضمائم ،آورده شود.

 -7كليه دانشجویان موظفند گزارش پایاني كارآموزي خود را بر اساس دستورالعمل و مقررات کارآموزی
(مادة :1راهنمای کارآموزی) ،طراحي و تدوین نموده و پس از تهيه فایل  PowerPointاز گزارش
خود در جلسة مذكور ،دفاع نمایند .در نهایت الزم است دانشجویان فایل  PowerPointمربوط به ارائه
و همچنين فایل  Wordو  pdfمربوط به گزارش كارآموزي خود را در یک لوح فشرده ( CDو یا
 )DVDذخيره و به کارشناسان پژوهشی مشخص شده از طرف دفتر پژوهش و ارتباط با صنعت،
تحویل نمایند.
توجه  :الزم است روي كليه لوح هاي فشردة تهيه شده مشخصات دانشجو اعم از نام ،نام خانوادگي ،رشته و
گرایش تحصيلي و شمارة دانشجویي ،ذكر گردد.
به اميد موفقيت شما كارآموزان عزیز
ع .كاكوان  -واحد پژوهش و ارتباط با صنعت

پیوست:
 فرم پیش ثبت نام کارآموزی
 فرم درج نمره دانشجو
 فرم ارزشیابی دانشجو از صنعت
 فرم ارزشیابی صنعت از دانشجو
 نمونه نامه تأییدیة پایان کارآموزی ( محل کارآموزی دانشجو) جهت ارائه به دفتر ارتباط با صنعت موسسه
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

پیش ثبت نام كارآموزی

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

فرم  4كارآموزی

 -1مشخصات کار آموز:
نام و نام خانوادگی ........................................................... :شماره دانشجویی ................................................. :رشته و مقطع تحصیلی.............................................. :

نیمسال اخذ :ترم اول

ترم دوم

تابستان

کارآموزی :یک

دو

تعداد واحد............................................. :

 -0الویتهای کارآموز برای استان و شهرستان (حداکثر دو الویت):
الف) نام محل اول و آدرس:

ب) نام محل دوم و آدرس:

 -1تایید استاد راهنمای کارآموزی:

 -3تایید کارشناس رشته مربوطه:

نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

تعداد واحدهای گذرانده شده..................................... :

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

نیمسال اخذ کارآموزی...................................................... :

امضاء کارشناس رشته

امضاء استاد راهنما
 -6تایید دفتر ارتباط با صنعت:

 -0تایید مدیر گروه:

تعداد ساعات کارآموزی................................................... :
نیمسال اخذ کارآموزی...................................................... :

امضاء مدیر گروه
امضاء مدیر دفتر ارتباط با صنعت

تاریخ ارائه فرم به واحد انتشارات جهت صدور معرفی نامه رسمی
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

درج نمره دانشجو

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

نام استاد کارآموز در موسسه................................................................................. :

فرم  81كارآموزی

نام دانشکده.......................................................................... :

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی ........................................................... :شماره دانشجویی ................................................. :رشته و مقطع تحصیلی.............................................. :

محل کارآموزی:

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

نیمسال تحصیلی:

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

ردیف
1
0

تابستان..................................... :

عوامل ارزیابی

کد هفت رقمی کارآموزی............................................. :

نمره کسب شده به عدد

نمره به حروف

استاد کارآموزی در موسسه
(حداکثر  15نمره)
مسئول کارآموزی موسسه
(حداکثر  0نمره)
ارزیابی نهایی ( 05نمره)
نمره نهایی به عدد
نمره به حروف

توجه :تاریخ پایان کارآموزی و ثبت نمره همان تاریخ ثبت شده در دفتر ارتباط با صنعت موسسه میباشد.
 امضاء استاد کارآموزی

 امضاء مدیر دفتر ارتباط با صنعت موسسه

 ثبت نمره و درج در پرونده دانشجو – تایید مسئول رایانه یا کارشناس رشته مربوطه
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

ارزشیابی دانشجو از صنعت

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

فرم  84كارآموزی

کد.................................... :

نام محل کارآموزی(کارخانه/شرکت/اداره/سازمان)................................................................................. :

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی ........................................................... :شماره دانشجویی ................................................. :رشته و مقطع تحصیلی............................................... :

نام استاد کارآموزی در مؤسسه:

نام مسئول کارآموزی در صنعت:

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

نیمسال اخذ کارآموزی................................. :

تاریخ تحویل............................................ :

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

نمره نهایی............................................ :

ارزیابی دانشجو از صنعت:
.1

امکانات محل فوق را برای انجام کارآموزی و پروژه در ارتباط با رشته خود چگونه ارزیابی میکنید؟

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

 .0میزان همکاری سرپرست کارآموزی در جهت آموزش و بهرهگیری از خالقیتهای شما در چه سطحی بوده است؟

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

 .3آیا امکانات الزم برای کارآموزی در اختیار شما گذاشته شده است؟

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

 .1نظر شما در ارتباط با کارآموزی دانشجویان در سال آتی برای محل فوق چگونه بوده است؟

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

 .0کارآموزی انجام شده تا چه میزان با رشته شما و موضوع کارآموزی مطابقت داشته است؟

عالی

متوسط

خوب

ضعیف

 .6هرگونه اظهار نظر دیگری دارید مرقوم بفرمایید.

امضاء مدیر دفتر ارتباط با صنعت..........
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بسمه تعالی
شماره.................... :
تاريخ..................... :

فرم:
وزارت علوم تحقیقات و فناوری

واحد پژوهش -دفتر ارتباط با صنعت

ارزشیابی صنعت از دانشجو

مؤسسة آموزش عالی كار واحد قزوين

فرم  81كارآموزی

مشخصات دانشجو:
نام و نام خانوادگی ........................................................... :شماره دانشجویی ................................................. :رشته و مقطع تحصیلی............................................... :

تاریخ شروع کارآموزی:

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

محل کارآموزی وابسته به.................................................... :

تاریخ خاتمه کارآموزی:

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

موضوع کارآموزی................................................................................................ :

شرح مختصر ........................................................................................................................................................................................................................................................................... :
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

خصوصیات کارآموز

ردیف
1

استفاده ار قدرت یادگیری

0

طرز انجام کار و میزان عالقه

3

پیگیری وظایف و میزان پشتکار

1

ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

0

حضور و غیاب و انضباط کارآموز

6

رفتار و برخورد و حفظ شعائر اسالمی

عالی (1

خوب (3

متوسط (0

ضعیف (1

امتیاز)

امتیاز)

امتیاز)

امتیاز)

نظر کلی سرپرست کارآموزی راجع به نکات برجسته و ضعیف و کیفیت کار کارآموز:

نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموز در صنعت.............................................................................. :

سمت....................................................... :

شماره تلفن....................................................... :

تاریخ........................................................:

.شماره فکس.................................................... :

مهر و امضاء

نام و نام خانوادگی ریاست آموزش در صنعت.............................................................................. :
شماره تلفن....................................................... :
.شماره فکس.................................................... :

سمت....................................................... :
تاریخ........................................................:

مهر و امضاء
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نمونه تأيیدية پايان كارآموزی كه الزم است در سربرگ محل كارآموزی صادر و به دفتر ارتباط با صنعت موسسه
ارائه شود:

بسمه تعالی

از  :شرکت  /کارخانه  /سازمان  /اداره ...
به  :دفتر ارتباط با صنعت موسسه آموزش عالی کار واحد قزوین
موضوع  :تأیید اتمام کارآموزی
عطف به نامه شماره  .......مورخ  ..........آن موسسه  ،بدینوسيله گواهي مي شود كارآموزي  ........آقا  /خانم
 ...............به شماره دانشجویي  ..............به مدت  ..........ساعت از تاریخ  ..........لغایت تاریخ  ..........با موفقيت به
پایان رسيده است.

مهر و امضاء ......

14

