
  1400اطالعيه ثبت نام و مراحل انجام كارآموزي تابستان 
  

  با سالم و تقديم احترام خدمت دانشجويان گرامي
  د:سربه استحضار ميكارآموزي جهت ثبت نام  مالزنكات با توجه به شرايط موجود ناشي از ويروس كرونا، مراحل و 

 .است 5/3/1400لغايت  18/2/1400از تاريخ  1400تابستان  براي مهلت ثبت نام كارآموزي -1
 موزي اقدام نمايند.آتوانند براي كارمياند، اخذ نموده واحد 95بيش از  دانشجوياني كه تا پايان ترم جاري -2

 .گيردانجام ميگلستان سامانه پيشخوان خدمت در ثبت نام از طريق  -3
 .باشد ميحضوري بصورت گذراندن دوره كارآموزي صرفاً  -4
ان محلي معتبر دانشجوي، دانشگاه امكان تخصيص خوابگاه به دانشجويان را ندارد. لذا الزم است با توجه به شرايط كنوني -5

 نمايند.اقدام و مرتبط با رشته و گرايش خود در شهر محل سكونت خود پيدا نموده و جهت ثبت نام 

موزي جهت بررسي پيوست گردد. همچنين تاريخ الزم است در فرم پيشخوان خدمت، رزومه شركت يا محل كارآ -6
 (اوايل تيرماه) و سمت دريافت كننده نامه نيز درج گردد. تقريبي شروع كارآموزي

. شودنامه جهت ارائه به شركت صادر ميدر صورت تاييد محل كارآموزي توسط دانشكده در پيشخوان خدمت، معرفي -7
يق از طرو مجدداَ كرده دانشجو محل ديگري را پيدا الزم است ، در صورت عدم تاييد محل كارآموزي توسط دانشكده

 نمايد.براي ثبت نام اقدام پيشخوان خدمت 

ي ها و شرايط پيشنهاداند. اسامي اين شركتتعداد محدودي شركت درخواست كارآموز خود را به دانشكده اعالم كرده -8
 ) موجود است. قسمت كارآموزي-بخش پژوهش و فناوريايشان براي كارآموز در سايت دانشكده (

 .را براي سركارخانم ملكيان ارسال نمايند تقبل از شروع دوره كارآموزي، تاييديه پذيرش شركالزم است دانشجويان  -9
ساعت  150تعداد ساعات كارآموزي با تاييد و نظر محل كارآموزي بين براي تسهيل انجام كارآموزي در دوران كرونا،  -10

 .پذيرش استقابل ساعت  270تا 
همراه فرمه پس از پايان دوره، گزارش كارآموزي خود را بلطفا دانشجويان  است.  20/6/1400پايان دوره كارآموزي  -11

 ارسال نمايند.شود ميبه روشي كه متعاقبا اعالم ها و تاييديه شركت 

وزي خود را از طريق شركت در دورهاز دوره كارآم بخشيتوانند دانشجويان مي ،با توجه به نامه معاونت محترم دانشگاه -12
هاي ست دورهيل شود بگذرانند.صورت رايگان ارائه ميه اي استان اصفهان بهاي مهارتي كه توسط سازمان فني و حرفه

دانشجويان متقاضي موجود است.  )قسمت كارآموزي-بخش پژوهش و فناوري(اي در سايت دانشكده سازمان فني حرفه
ece‐خانم ملكيان به آدرس ايميل  نام مركز و نام دوره براي سركارهمراه با درخواست خود را ها، لطفا اين دوره

maleki@of.iut.ac.ir .ارسال نمايند تا از طريق ارتباط با صنعت دانشگاه اقدام گردد  



بعدازظهر  5ساعت  25/2/1400در تاريخ توجيهي  ايجلسه ،نام جهت آشنايي بيشتر با دوره كارآموزي و مراحل ثبت -13
ت حضور در جلسه اسقابل ذكر (در جلسه متعاقبا اعالم مي گردد.لينك شركت  گردد.صورت مجازي برگزار ميه ب

 )مذكور الزامي است
  

  موفق باشيد
  ارتباط با صنعت دانشكده برق و كامپيوتر دفتر 


