
  یکارآموز  به  یمعرف - 1  شماره فرم

 ............................................. خانم سرکار /یآقا جناب ،یآموزش گروه  محترم ریمد

...........  ......................    ییدانشجو  شماره  به...  ....... ............................   رشته  یدانشجو..  . ...............................................  نجانبیا  احتراماً، سالم؛  با 

  کار  به  ی معرف  یمتقاض  ،یکارآموز  محل  در  ی اخالق  و   یانضباط  ،یکار  مقررات  و  مجتمع  یآموزش  نیقوان  هیکل تیرعا   تعهد   ضمن  ،

 :گردد  یم  اعالم لیذ بشرح الزم،  اطالعات و بوده یآموز

 ..................................... ................  مدت کارآموزی)ساعت(:   .............................................................  استاد کارآموزی:

 ...........................:یلیتحص المسین تعداد  .............................: معدل  ......... . .............................   : شده پاس  واحد تعداد

 ..........................:اخذ یلیتحص ال س         ☐ تابستان ☐  دوم  مسالین  ☐  اول مسالین: یکارآموز درس اخذ زمان

 ............................................................... نام محل کارآموزی:  ☐  کارخانه ☐ موسسه ☐ شرکت ☐ اداره: یآموز کار محل

پذیر نمی ثبت نمره کارآموزی امکان  طه،  )در صورت عدم تایید استاد مربو  ☐  مورد تایید استاد کارآموزی می باشد.ل کارآموزی  مح

 ( باشد.

 آدرس ............................ :یکارآموز محل  تلفن: ..................................................... یکارآموز محل تیریمد /یانسان یروین مسئول

 .................................................................................یکارآموز محل

 ................................................... :   دانشجو همراه  تلفن: .................................................. دانشجو منزل تلفن شماره

 ........................................................  ایمیل دانشجو:   *  

 :دانشجو ی خانوادگ نام  و  نام

 :امضاء

 تعهد نامه

:  متولد سال:  ....................    صادره از....: ..................................   به شماره شناسنامه: .....................  فرزند   : ...............................................   اینجانب

.................... آدرس:  ................. :به شماره دانشجویی: ...................................     رشته  دانشجوی  : ........................................شماره ملی ................   

 ...................  .. ...........: .........  تلفن همراه ................:....................... تلفن ثابت...............................................................................................................

عمداً یا سهوا و یا به علت عدم توجه به دستورات مربی و مقررات کارگاهی و غیره خساراتی به سخت افزارها، شوم که اگر  متعهد می

تجهیزات، لوازم اندازه گیری، تابلوهای آموزش، ابزار، ساختمان و سایر وسایل یا اموال محل کار آموزی وارد کنم، موظف هستم کلیه  

شوم کلیه اصول و مقررات ایمنی را رعایت  تشخیص و برآورد محل کار آموزی( جبران نمایم، همچنین متعهد میخسارات را )مطابق  

تواند منجر به صدمه، بیماری، مرگ و همچنین با خطراتی همراه است که میدوره کار آموزی  های  آگاه هستم که فعالیتکرده و  

شوم که مجتمع آموزش  ذا با آگاهی کامل تمام خطرات را پذیرفته و متعهد میل  آسیب و یا از دست دادن اموال و دارایی من باشد

کنم که، ورثه من و نمایندگان شخصی و قانونی من بموجب این موافقت میو    عالی گناباد، هیچ گونه مسئولیتی در این موارد ندارد

ری و مرگ من و همچنین آسیب و یا از دست دادن  والن آن، از حیث صدمه، بیماوو مس  مجتمعگاه دعوی قانونی علیه این  سند هیچ

 . ننمایند کار آموزی مطرحخاطر نتیجه شرکت دره اموال و دارایی من ب

 : امضا

 نام و نام خانوادگی: 

 تاریخ: 


