
  ٩٩اطالعيه ثبت نام و مراحل انجام كارآموزي تابستان 
  

مراحل و نكته هاي الزم  ،باتوجه به شرايط خاص ايجاد شده و نامه معاونت محترم پژوهشي دانشگاه پيرامون كارآموزي

  جهت ثبت نام به استحضار مي رسد:

 مي باشد. ٢٤/٣/٩٩الي  ٣/٣/٩٩از تاريخ  ٩٩مهلت ثبت نام كارآموزي تابستان  - ١

به پيشخوان خدمت خود در سيستم گلستان ، واحد تا پايان ترم جاري اخذ نموده اند ١٠٠دانشجوياني كه باالي  - ٢

 مي باشند. (باتوجه به راهنماي موجود) مراجعه و مجاز به ثبت نام در پيشخوان خدمت 

ندارد و دانشجويان مي وجود جهت معرفي به دانشجويان توسط دانشگاه باتوجه به شرايط كنوني، سهميه اي  - ٣

توانند محلي معتبر و مرتبط با رشته و گرايش خود در شهر محل سكونت خود پيدا نموده و پس از تاييد نهايي 

 شركت، به پيشخوان خدمت جهت ثبت نام مراجعه نمايند.

حتما َدرج  در قسمت آدرس وزيآدرس وب سايت شركت يا محل كارآمدر فرم پيشخوان خدمت، الزم است  - ٤

تاريخ همچنين ، گردد. (در صورت نداشتن وب سايت، رزومه شركت براي سركارخانم ملكيان ارسال گردد)

 گردد. نيز درجسمت دربافت كننده نامه تقريبي شروع كارآموزي و 

شركت صادر ه به تاييد محل كارآموزي توسط دانشكده در پيشخوان خدمت، معرفينامه جهت ارائدر صورت  - ٥

عدم تاييد محل كارآموزي توسط دانشكده در فرم پيشخوان خدمت، دانشجو بايد محل و در صورت  مي شود

  پيدا و مجدداَ به پيشخوان خدمت مراجعه نمايد.ديگري را 

 دانشجويان بايد قبل از شروع دوره كارآموزي، تاييديه پذيرش شركت را براي سركارخانم ملكيان ارسال  نمايند. - ٦

مي باشد و دانشجويان بايد پس از پايان دوره، گزارش كارآموزي خود  ١٩/٦/٩٩پايان دوره كارآموزي مورخ  - ٧

 ايميل نمايند.خود را بهمراه فرمها و تاييديه شركت براي استاد كارآموزي 

ريق شركت را از ط موزي خودآباتوجه به نامه معاونت محترم دانشگاه نيز دانشجويان ميتوانند بخشي از دوره كار - ٨

ارائه ميشود بگذرانند.  بصورت رايگاندر دوره هاي مهارتي كه توسط سازمان فني و حرفه اي استان اصفهان 

قسمت كارآموزي قابل  -(ليست دوره هاي سازمان فني حرفه اي در سايت دانشكده بخش پژوهش و فناوري

 رويت مي باشد.)

براي سركارخانم  نام مركز و نام دورهمشخص نمودن لذا دانشجويان متقاضي بايد درخواست خود را بهمراه  

ارسال نمايند تا از طريق ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام  maleki@of.iut.ac.ir-ece ايميل ملكيان به آدرس

 گردد.
  

  رصنعت دانشكده برق و كامپيوتارتباط با 


