
   )1معرفی محل کارآموزی( 1فرم شماره                                                               

                                                                                                                                                                                                                                            دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه کوثر                                                         

  مشخصات کارآموز :

                     سال ورود:       تاد راهنما:                 اس      رشته تحصیلی:                                شماره دانشجویی:               م و نام خانوادگی:                    نا

 تابستان مسال دومنی یمسال اولگروه:                                                     ن

 های کارآموزی: )حداکثر سه اولویت(اولویت

 گروه:امضاء مدیر      امضاء استاد راهنمای کارآموزی:                                                               :(کارآموز)امضاء دانشجو 

 تاریخ:                                                       تاریخ:                                                       :            تاریخ          

                                                                            

 

 

                                                           
 :های کلیدیزمان 1

سال دوم: آخرین مهلت تحویل گزارش کار انتخاب واحد در نیم -2 سال خواهد بود.کار پایان کارآموزی، شروع امتحانات همان نیمسال اول: آخرین مهلت تحویل گزارشانتخاب واحد در نیم -1

 انتخاب واحد در تابستان: آخرین مهلت تحویل گزارش کار پایان کارآموزی، پایان شهریورهمان سال تحصیلی خواهد بود. -3سال خواهد بود.پایان کارآموزی، شروع امتحانات همان نیم

 مالحظات شهرستان استان نام محل کارآموزی ردیف

1     

2     

3     

 مهارتی  -مراکز آموزشی خصوصی  دولتی  .............................................................................              محل کارآموزی:

 در صورت انتخاب گزینه خصوصی، کدام یک از موارد ذیل با محل مورد نظر مطابقت دارد:

                              سایر   خدمات  کاال  تولید محتوا  محصوالت:             تعداد کارمندان .............. نفر          سایر   دانش بنیان  نوع شرکت: مراکز رشد  

  خیر   شود؟  بلی محصوالت با تکنولوژی باال تولید می  خیر   ارتباطات بین المللی دارد؟  بلی 

 :به سواالت زیر پاسخ دهید مهارتی -در صورت انتخاب گزینه مراکز آموزشی

 :فنی و حرفه ای 

 ......عنوان دوره:..................................................................................................................

 جمع تعداد ساعت:           

 مهارتی آزاد: -مراکز آموزشی 

 .....دوره:........................................................................................................................عنوان 

 جمع تعداد ساعت:

 .ارائه گواهی پایان دوره در زمان اتمام کارآموزی الزامی است 

 اعالم شروع کارآموزی:

 دوره کارآموزی به .................................................................. انجام نمایم جهتم می..................................دانشجوی رشته..................................با شماره دانشجویی.........................اعالبدینوسیله اینجانب 

 ام..........................رسماً دوره کارآموزی خود را شروع نمودهمراجعه و از تاریخ........

  باشند.سرپرست کارآموزی اینجانب در واحد مذکور خانم/ آقای..........................................می

های الزم را به عمل آورند. ضمناً ..................... از این واحد صنعتی بازدید و راهنماییترتیبی اتخاذ فرمایید که استاد کارآموزی اینجانب خانم/ آقای..................خواهشمند است 
 گردد.امکان تماس با اینجانب در محل کارآموزی به شرح زیر اعالم می

 ...........................  آدرس دقیق و کامل: ...................................................................................تلفن: ............................  شماره داخلی) در صورت وجود(: ........................  فاکس: ......

 شرح مختصر از محل کارآموزی:

  

 تاریخ:

 شماره:

 پیوست:

 

 امضاء کارآموز:

 تاریخ:


