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 بسمٍ تعالی

 مُىذسی وساجی رضتٍ -تابستاوٍديرٌ کارآمًسی  ريوذ اجزایی

طی پىج مزحلٍ سیز اوجاا  وًاَاذ   بطًر معمًل کارآمًسی داوطجًیان داوطکذٌ مُىذسی وساجی 

 ضذ. 

 )باسه اردیبهشت تا تیزهاه( واجد شزایط اخذ کارآهوسی هزحله اول: جایابی دانشجویان

اص عرش  مؼايورت ورشيَص ي     1400لیست داوطجًیان ياجذ ضشایظ اخز کاسآمًصی دس تابستان ایه مشحلٍ دس 

دس یرا داوطرکذٌ   /تًسظ داوطجًیان يفىايسی داوطگاٌ بٍ داوطکذٌ مؼشفی می ضًد. سپس َماَىگی َای الصم 

تا تاییذ ايلیٍ کاسخاوجات ي ضشکت َای فؼال دس حًصٌ وساجی  اوجام ضذٌَش سال باصٌ صماوی اسدیبُطت تا تیش 

 بشای وزیشش کاسآمًص گشفتٍ ضًد. 

 3سپس اص عش  مؼاين وشيَطی داوطکذٌ ظشفیت صىایغ مختلف بٍ اعالع داوطجً سساوذٌ ضذٌ ي َش داوطجً 

ذ داضت. بشاساس ايلًیت بىذی داوطجًیان )تؼذاد ياحذ گزساوذٌ ي مؼرذل  اوتخاب اص بیه مًاسد رکش ضذٌ خًاَ

 کل( ػملیات تخصیص صًست خًاَذ گشفت. 

 درخواست دانشجو در گلستانهزحله دوم: 

)فایرل مًجرًد دس    مزاحل گزدش کار دروًاست کاارآمًسی دس ایه مشحلٍ داوطجً بًسیلٍ فایل ساَىمای 

 10سایت داوطکذٌ( ضشيع بٍ ثبت دسخًاست اخز کاسآمًصی می ومایذ. ابتذا بًسیلٍ فایرل ساَىمرا ترا مشحلرٍ     

 دسخًاست خًد سا ثبت می کىذ. 

تذکز: ثبت ياحذ کارآمًسی در گلستان بًسیلٍ داوطجً وطان دَىذٌ اطمیىاان کامال داوطاجً اس    

 پذیزش وًد در ياحذ مزبًطٍ است.

ً  کاستابرل  بٍ سخًاستداوطکذٌ، د وشيَطیذ مؼاين ائیتوس اص  ٍ  مؼشفری  مطراَذٌ  جُرت  داوطرج  قغؼری  وامر

 عبق فایل ساَىما اوجام دَذ.  15ي  14ضًد. بىابشایه داوطجً بایذ مشاحل  می اسسال آن چاپ ي کاسآمًصی

 )هفته سوم تیز( هزحله سوم: شزوع کارآهوسی

دس داوطکذٌ تًسرظ  قبل اص اػضام داوطجًیان بٍ ياحذ کاسآمًصی جلسٍ تًجیُی ياحذ کاسآمًصی دس ایه مشحلٍ 

داوطرجً  . ي حضًس تمام داوطجًیان دس ایه جلسٍ اجبراسی اسرت   مؼايوت وشيَطی داوطکذٌ بشگضاس خًاَذ ضذ

قغؼی اص عش  داوطکذٌ بٍ ياحرذ مشبًعرٍ مشاجؼرٍ ومرًدٌ ي ضرشيع برٍ        وامٍ بشای ضشيع کاسآمًصی با مؼشفی

  فؼالیت مغابق با وظشات ياحذ مشبًعٍ خًاَذ ومًد.
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برشای  بصرًست ایمیرل   سا وش ومایذ ي  فز  اعال  ضزيع ديرٌ کارآمًسیَمچىیه داوطجً بایذ دس ایه مشحلٍ 

برشای   ccقغؼری( ي َمچىریه بصرًست    استاد ساَىمای ديسٌ کاسآمًصی )استاد مطخص ضذٌ دس مؼشفی وامرٍ  

 ومایذ.  اسسال( services@of.iut.ac.ir-txtlمؼايوت وشيَطی داوطکذٌ )

داوطجًیان تًجٍ داضتٍ باضىذ کٍ بایذ با استاد راَىمای ياحذ کارآمًسی وًد َماَىگی الس  را در 

ابتذا داضتٍ باضىذ ي مطابق با وظز ي وًاستٍ ایطان عمل ومایىذ تا در اوتُای کاارآمًسی مطاکلی   

 بزایطان پیص ویایذ. 

 هزحله چهارم: گذراندن دوره کارآهوسی

با استاد ساَىمای ياحذ کاسآمًصی خًد دس ضشکت یا کاسخاوٍ مشبًعٍ می تًاورذ   داوطجً وس اص َماَىگی الصم

داوطجًیان دقت ومایىذ دس عرًل ديسان کراسآمًصی دس ضرشکت یرا کاسخاورٍ مشبًعرٍ       ضشيع بٍ فؼالیت ومایذ. 

 ساػات حضًس خًد سا ثبت ومایىذ. 

ش والصٍ فعالیت َای َفتگای  : گشار1فز  داوطجً مًظف است دس باصٌ گزساوذن ياحذ کاسآمًصی وشیىت 

 . سا تحًیل سشوشست کاسآمًصی خًد ومایذ : گشارش سزپزست کارآمًسی2فز  ي  ديرٌ کارآمًسی

 اختتام دوره کارآهوسیهزحله پنجن: 

ي  3فشم  (،کٍ بًسیلٍ سشوشست کاسآمًصی وش ضذٌ است) 2ي  1داوطجًیان دس اوتُای ديسٌ کاسآمًصی فشم َای 

سا بایرذ دس اختیراس اسرتاد ساَىمرای ياحرذ      وامٍ اختتام ديسٌ کاسآمًصی )دس سشبشگ َمشاٌ برا مُرش کاسخاورٍ(    

بایرذ یرگ گرضاسش اص ديسٌ    اسرتاد ساَىمرای ياحرذ کراسآمًصی     کاسآمًصی خًد ومایىذ. َمچىیه مغابق با وظش 

 کاسآمًصی خًد سا دس اختیاس ایطان قشاس دَىذ. 

ساًاالت کاارآمًسی   ، کاارآمًسی کارواوجاات ریساىذگی ي بافىاذگی    سًاالت فشم َای مشبًط برٍ  

وحًٌ تذيیه ي َمچىیه  سًاالت کارآمًسی کارواوجات پًضاک، کارواوجات روگزسی، چاپ ي تکمیل

حتما تما  داوطجًیان بایذ ایه فایال َاا را   دس سایت داوطکذٌ قابل مطاَذٌ اسرت.   گشارش کارآمًسی

 الت در کارواوجات مختلف، مطتزک َستىذ.مطالعٍ ومایىذ چًن بسیاری اس سًا

سا  گشارش کارآمًسیي  وامٍ اوتتا َمشاٌ با  3، 2، 1َای  فز داوطجًیان دس اوتُای ديسٌ کاسآمًصی  حتما

دس غیرش ایره    ومایىرذ. ( ایمیرل  services@of.iut.ac.ir-txtlوش ومًدٌ ي بشای مؼايوت وشيَطی داوطکذٌ )

 صًست ومشٌ دس گلستان ثبت وخًاَذ ضذ. 

 کاسآمًصی دس گلستان بًسیلٍ استاد ساَىما ياسد خًاَذ ضذ.  ياحذوس اص گزساوذن ایه مشاحل ومشٌ 

 


