
  :تقاضا دارم که ..................................................................................اینجانب 
  و...    ................................................به کد ........................................................................  واحد کارآموزي در عرصه 
  ................................................... به کد .......................................................................  واحد کارآموزي در عرصه 

............................... مرکز / کلینیک/ در موسسه ....................... عت و سا........................... در روزهاي .............................. را در نیمسال تحصیلی 
بگذرانم و متعهد می گردم گواهی رسمی و گزارش روزانه مشروح فعالیت خود را در آن مرکز، پس از پایان ترم آموزشی مصوب ......................... شهر

  .توانبخشی تحویل نمایم علوم آموزشی گروه ارتوپدي فنی دانشکده  مسؤولر آن مرکز به صورت کتبی و با امضاي مدی هدانشکده، ب
  

  : امضاء دانشجو
وزي، جهت گذراندن دوره کارآم.......................................... دانشجوي ترم ................................................ ي اینجانب  با توجه به درخواست داوطلبانه

ي  ي حق و حقوق در صورت بروز پیشامد به عهده هاي حقوقی، مالی و جانی مرتبط با این موضوع را شخصا برعهده گرفته و مطالبه مسؤولیتکلیه 
  . باشد اینجانب می

  امضاء دانشجو

 هیچ یک از . (روز موجب حذف درس خواهد شد 3باشد و غیبت بیش از  قوانین حضور و غیاب مطابق با قوانین آموزشی دانشکده می
فرصت موجود جهت استفاده در شرایط  3باشد و  جهت حذف غیبت قابل قبول نمی... موارد ارائه ترجمه، پوستر، مقاله، گواهی پزشک و 

  . اضطراري است
 نشکده به صورت حضوري یا تلفنی کنترل خواهد شدحضور و غیاب دانشجو در مراکز خارج از دانشکده توسط کارشناس مسؤول دا.  
  خارج از برنامه ي دانشکده به تشخیص مربیان موجب تعلل در آموزش دانشجو شود، کارورز باید بالفاصله به  کارآموزيدر صورتی که

  .                      ارائه شده توسط دانشکده بازگردد کارآموزيبرنامه ي 
  امضاء دانشجو

  
  

 :مرکز هدف تکمیل شود/ خش توسط مسؤول کلینیکاین ب

دانشکده در خصوص بررسی  مسؤولبا  الزمهمکاري ...................................... موسسه / مرکز / کلینیک مسؤول...................................... اینجانب 
  . باشم  جوابگوي تلفن درج شده در زیر می کارآموزيول مدت خواهم داشت و در ط را گزارش کار روزانه و حضور و غیاب دانشجو

  :           آدرس کلینیک و شماره تلفن
  

  کلینیک مسؤولنام و امضاء                                                                                                                
  
  

مرکز و نظر /ذ شده بر مبناي حضور مداوم، کیفیت کاري اینجانب، گزارش تهیه شده، نمره گزارش شده از مسؤول کلینیکبدیهی است نمرات واحد اخ
  .                                                        ین گروه و مدیر گروه خواهد بود مسؤولنهایی 

  امضاء دانشجو
  

     :روه و معاون آموزشی گروهگنظر مدیر 


