شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد و حومه
فرم پذیرش دانشجو (محقق/کارآموز/کارورز) ،پژوهشگر
متقاضی(دانشجو) /پژوهشگر:
نام پدر

نام ونام خانوادگی

تاریخ تولد

شش

رشته تحصیلی

کدملی

صادره از

مرکز معرفی کننده
(دانشگاه  /موسسه /شرکت  /سازمان)

مقطع تحصیلی

تلفن :

آدرس دانشگاه /موسسه /شرکت  /سازمان:
آدرس وتلفن محل سکونت:

تلفن همراه

محل اسکان دانشجو:

شماره تلفن
تلفن همراه

استاد مربوطه  /استاد راهنما /مدیر سازمان

موضوع فعالیت:
تعداد ساعت :

کارآموزی /کارورزی

موضوع :

پروژه دانشجویی

عنوان/موضوع :

پایان نامه

عنوان :

کار تحقیقاتی /پژوهشی

عنوان/موضوع :

«این قسمت توسط واحد پذیرش فرد تکمیل می گردد»
تاریخ شروع و خاتمه :
تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

تمدید

تحویل مستندات

جدول اعالم نظر سلسله مراتب اداری:
ردیف

1

قسمتهای اداری ذیربط
واحد اسناد و اطالع رسانی علمی
(واحد پذیرش دانشجو)

2

واحد فعالیت دوره کارآموزی

3

مدیریت حراست

نام و نام خانوادگی مسئول قسمت

نظریه و توضیحات الزم

امضاء

مدارک موردنیاز:
 -1داشتن معرفی نامه کتبی معتبر از دانشگاه محل تحصیل  -2تصویر صفحه اول ودوم شناسنامه - 3
 -4یک قطعه عکس  3*4جدید

 -5تکمیل فرم تعهد و ضمانت نامه ذیل

تصویر کارت ملی

 - 6کپی کارت شناسایی ضامن  /معرف

موضوع تعهد و ضمانت نامه دانشجو:
 -1دانشجو/محقق/پژوهشگر متعهد می گردد در طول دوره حضور در محیط اداری شرکت  ،اخالق  ،ادب و شئون اسالمی ،
ضوابط و مقررات اداری شرکت را رعایت نموده و در صورت تخطی از آن و ایجاد خسارت به وسائل و امکانات فنی ،
جبران خسارت نموده و هزینه آن را پرداخت نماید.
 -2دانشجو/محقق/پژوهشگر نظر به دسترسی به برخی اطالعات واسناد شرکت باهر درجه طبقه بندی در طی مدت حضور در
شرکت بایستی رعایت اصل امانت داری وراز داری رانموده وضمن خودداری از انتشار ،مسئولیت انعکاس وانتقال این
اطالعات برعهده نامبرده می باشد.
 -3دانشجو/محقق/پژوهشگر می بایست یک نفر از کار مندان سازمانها وادرا ت دولتی را که نسبت به ایشان شناخت کافی
دارد ،به عنوان ضامن /معرف  ،معرفی ومشخصات آن را در این فرم درج وبه امضاء ایشان نیز برساند.
 -4ضامن/معرف  ،ضمن شناخت از تقید دینی و مذهبی دانشجو و تایید سالمت اخالقی و رفتاری ایشان  ،ضمانت و تعهد
می نماید در صورت تخطی کارآموز از تعهد داده شده و ایجاد خسارت مالی به شرکت و امتناع از پاسخگویی و
پرداخت هزینه آن ،جبران خسارت نماید.
مشخصات ضامن  /معرف (کارآموز):

نام و نام خانوادگی

نام پدر

تاریخ تولد

شش

کارمند رسمی /قراردادی

شماره کارمندی
شماره تلفن محل

آدرس محل کار:

کار
شماره تلفن

آدرس منزل:

صادره از

کد ملی

منزل

تلفن همراه

امضاء واثرانگشت

امضاء واثر انگشت

ضامن/معرف

دانشجو

