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 كارآموزي شروع

مشخص کنيد. دقت    تایید مدیر گروهمکان کارآموزی را با  ،كارآموزي درسو گرفتن  واحد انتخاب شروع از پيش

-ها و موسسات به دليل نبود امکانات الزم یا آموزش کافی، توسط دانشگاه مورد تایيد قرار نگرفتته کنيد برخی شرک 

پت  از   دهنتد. های کافی را به دختران ارایه نمیالزامات سازمانی خود، آموزشها به دليل چنين برخی شرک اند. هم

 آن در دانشجو پذیرش یاوليه تایيد از و بگيرید تماس آن با یا و مراجعه صنعتی واحد یا کارخانه بهتایيد مدیر گروه، 

 .شوید مطمئن جا

 مشخصتات  بتا  و كارورزي موضوع با تحصیل به اشتغال گواهي درخواست دانشگاه، ی سامانه به مراجعه با سپ 

 را نامته  ،كارتابلل  قستم   در دانشتگاه،  آمتوزش  واحتد  در شتما  درخواس  تایيد از پ  .بدهيد مذکور صنعتی واحد

بلراي داشلت     باشتد.  امضای مذکور حتمتا دارای  دق  کنيد نامه .دهيد تحویل صنعتی واحد آن به و کنيد دریاف 

در  قرمل  را متی تتوان بتا رنت      تایيدها  مرتبط، درخواست را تایید كرده باشند.ي بخش هاي امضا، باید همه

 دانشتگاه،  اعتمم  از پ  بعد، ترم یا تابستان ابتدای در، شما کارآموزی با شرک  پ  از موافق  آن دید. گردشبخش 

 .کنيد انتخاب را كارآموزي درس

 شلماره  و آدرس شتامل  صتنعتی  واحد اطمعات و کنيد انتخاب را كارآموزي شروع درخواست ،سامانه در اکنون

 متدیر  آیتا  که کنيد بررسی را درخواس  گردش آن، از پ  .کنيد وارد آن در را كارآموزي شروع زمان نيز و ،تلف 

ي براي داشت  امضا، باید همه .خير یا اند کرده تایيد را شما درخواس  کارآموزی، استاد و کارآموزی مسوول گروه،

از طرف شرک ،  ي حراستنامهصورت درخواس   در ضمنا بخش هاي مرتبط، درخواست را تایید كرده باشند.

 شود.صادر می دانشگاه با حراس  دانشگاه تماس بگيرید. این نامه به صورت مجزا توسط حراس 

 ايصلفحه گ ارش یل  و  ارزیابي فرم، حضورشامل فرم  كارآموزي هاي فرم ،مسووالن این ی همه تایيد از پ 

 ينامه .کنيتد  دانلود را هاآن توانيدمی و شودمی داده نمایش شما برایی درخواس  شروع کارآموزی در وسط صفحه

 با امضای مسوول ارتباط با صنع  قرار دارد و قابل دانلود اس . مت  نامهنيز در قسم   معرفي به صنعت

 حی  كارآموزي

 هتای آموخته با عملی و فنی تجربيات آميختن دیگر، سوی از و صنع  در شما دانش بستن کار به یثمره كارآموزي

 ستاز زمينته  توانتد متی  ارزشتمند،  تجربيات اندوختن و دانش به بخشيدن عمق بر عموهو شماست تحصيل دوران نظری
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 آینتده  در شتلل  کسب جه  در شما برای مناسبی یسابقه رهگذر، این از و شود صنعتی کاری محيط با شما آشنایی

 .بگيرید کار به کارآموزی یدوره در فعال حضور جه  در را خود تمش رودمی انتظار. کند ایجاد

 استتاد  بترای  و تکميتل  مربوطته  صتنعتی  واحتد  کتارآموزی  مستوول  توستط  هفتگتی  صتورت  بته  را حضور هتای فرم

را بتته  ايگلل ارش یلل  صللفحهچنتتين هتتم. کنيتتد ارستتال و امضتتا تکميتتل جهتت  در دانشتتگاه ختتود کتتارآموزی

   صورت هفتگی تکميل و هر هفته برای استاد راهنما ارسال کنيد.

 كارآموزي اتمام

 .دهيتتد تحویتتل شتترک  کتتارآموزی مستتوول بتته تکميتتل بتترای را ارزیللابي فتترم کتتارآموزی، یدوره انتهتتای در

 است   شتده  ذکتر  دانشتگاه  بته  خطتاب  آن، در کته  کنيتد  دریافت   را دانشلااه  بله  شلركت  ينامه پاسخِ ستپ  

 .ایدگذرانده شرک  این در شده، گفته شرایط با را کارآموزی یدوره مدت، این در شما که

 درپتت  از ورود،  .کنيتتد انتختتاب ی آموزشتتیستتامانه در را كللارآموزي اتمللام درخواسللت یگزینتته ستتپ 

 :دارد وجود هاییگزینه این درخواس  راس  سم  ستون

 ي نامله  پاسلخِ  و صلنعت  بله  دانشلااه  معرفلي  ینامته  كارگلاه  بله  نامله  معرفلي  فلرم  اسك  قسم  در

 حضلور  هتای فترم  یهمته  حضلور  ي برنامله  فلرم  قستم   در .کنيتد  متی  بارگتذاری  را دانشلااه  بله  صنعت

 .کنيتد  بارگتذاری  را ارزیلابي  فترم ، كارگلاه  سرپرسلت  توسلط  ارزیلابي  قستم   در .کنيتد  بارگذاری را هفتگی

 صتورت،  ایتن  غيتر  در .باشلد  رویلت  قابلل  فلرم  كلل  ،ارزیلابي فرم و  فرم حضوربارگذاری  از پ  کنيد دق 

 .کنيد بارگذاری قسم  نهما در جداگانه نيس ، مشخص کادر در که را هاییفرم پایينی بخش

 افدیپتی  و ورد فایتل  نيتز  وهفتگتی   ايصلفحه  یل   گل ارش  هتای فترم ی همته  كار گ ارش الصاق قسم  در

 كللارآموزي قالللگ گلل ارش مطتتابق کتتامم بایتتد. ایتتن گتتزارش کنيتتد بارگتتذاری را كللارآموزي كامللل گلل ارش

ستای    آموزشلي املور   ملدیریت در بختش   آموزشلي  هلاي نامله  آیلی   و هافرماز قستم    که باشد دانشگاه

 نویستتيد مستتلط باشتتيد.  دقت  کنيتتد کتته بتتر تمتامی مطتتالبی کتته در گتتزارش متی    دانشتگاه قابتتل دسترستتی استت . 

 بررستی  حتمتا  را … و آن سلای   و هلا فونلت  هلا، منلاب ،  بنلدي فصلل  نقل،،  بلدون  فهرسلت  استاد، نام

 .شد نخواهد پذیرفته گزارش صورت این غير در .کنيد

 بررستتی را درخواستت  گللردش آن، از پتت  .بزنيتتد را درخواسللت ارسللال زنيتتنهللایي  يمرحللله قستتم  در

 اس . رسيده مسوول کدام به تایيد برای شما درخواس  اکنون کند می مشخص که کنيد


