
1392دستًسالؼمل اوجام کاسآمًصی دس تاتستان   

  تٍ دفتش (ي فایل آن)گًاَی اوجام کاسآمًصی، فشم َای تکمیل ضذٌ ي گضاسش کامل کاسآمًصی : صمان تحًیل مذاسک کاسآمًصی ضامل -1

 می تاضذ ي پس اص آن َیچ گًوٍ 1392 شهریورماه 31مورخ يقت اداسی پژيَص ي استثاط تا صىؼت داوطکذٌ حذاکثش تا پایان 

 . اػالم می گشدد مردودتحًیل یا تکمیل مذاسک اوجام ومی گشدد ي ياضح است ومشٌ داوطجً دس ایه دسس

حداکثر تا یک  سا تالفاصلٍ تؼذ اص ضشيع کاسآمًصی تًسط محل کاسآمًصی تکمیل ي "تاییدیه شروع به کار"داوطجً تایذ فشم  -2

 اص تاسیخ ضشيع کاسآمًصی تٍ دفتش استثاط تا صىؼت داوطکذٌ تحًیل ي دس غیش ایه صًست اوجام کاسآمًصی داوطجً تا اتُام ي هفته

 .اضکال مًاجٍ می گشدد

  سربرگ و مهرکٍ داوطجً دس آن اقذام تٍ گزاسوذن ديسٌ کاسآمًصی ومًدٌ تا... گًاَی اوجام کاسآمًصی تًسط ساصمان یا ضشکت یا  -3

، تارید شروع و پایان کارآموزی و نام سرپرست کارآموزی  آن ياحذ صادس ي دس آن ػاليٌ تش مطخصات داوطجًمدیر ارشد

وقص دس گًاَی کاسآمًصی مًجة ػذم پزیشش .  دس ياحذ ي َمچىیه وظشات دیگش ياحذ دس مًسد کاسآمًص اػالم می گشدددانشجو

 .ي تحًیل مذاسک تًسط دفتش استثاط تا صىؼت داوطکذٌ می ضًد

دس غیش ایه صًست .  کاسآمًصی تىمایذبه امضا و ممهور به مهر محلداوطجً تایذ فشم َای مشتًطٍ سا طثق دستًسالؼمل تکمیل ي  -4

 (3 ي 2 ي 1فشم َای ضشع تٍ کاس ي فشم َای ضماسٌ ). اوجام کاسآمًصی مًسد تاییذ ومی تاضذ

داوطجً مًظف است وسثت تٍ َماَىگی تا استاد ساَىمای کاسآمًصی قثل اص اقذام تٍ ضشيع کاسآمًصی، حیه کاسآمًصی ي تؼذ اص آن  -5

ػذم مشاجؼٍ دس يقت الصم ي َماَىگی تا استاد تاػث اضکال . تشای اقذام تٍ تُیٍ گضاسش حسة وظش استاد اقذام الصم سا اوجام ومایذ

 .دس کسة ومشٌ کاسآمًصی می گشدد

داوطجًیان تا دستًسالؼمل ریل وسثت تٍ تُیٍ فایل گضاسش کامل کاسآمًصی اقذام ي دس مًػذ تحًیل مذاسک دس یک لًح فطشدٌ کٍ  -6

مطخصات داوطجً ي وام محل کاسيسصی ي استاد تش سيی آن ثثت ضذٌ تاضذ، تٍ دفتش پژيَص استثاط تا صىؼت داوطکذٌ تحًیل 

دس صًستی کٍ تا وظش استاد ساَىمای کاسآمًصی گضاسش مکتًب کاسآمًصی الصم است تایستی وسثت تٍ چاج ي مجلذ ومًدن . ومایىذ

 .گضاسش طثق وظش استاد ساَىما اقذام الصم سا مؼمًل داسوذ

 :تهیه فایل های گسارش

تصايیش ي ومًداسَا ي وقطٍ .  تثذیل ومایذPDF تُیٍ ي سپس تا تٍ فشمت  WORD 2007داوطجً مًظف است گضاسش سا تا فشمت 
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  وام ي وام خاوًادگی داوطجً تٍ اوگلیسیStudent Nameتٍ جای 

  تٍ تشتیة تاسیخ ضشيع ي پایان کاسآمًصیYY_MM_DDتٍ جای 

الصم است وام کلیٍ فایل َا تٍ اوگلیسی تًدٌ ي دس یک پًضٍ تٍ َمیه وام رخیشٌ ي تا مذاسک رکش ضذٌ دس پایان کاسآمًصی تحًیل 

 .دفتش استثاط تا صىؼت داوطکذٌ ضًد

دس صًست ویاص تٍ اطالػات تیطتش ي یا تماس تا داوطکذٌ تًسط داوطجً ي یا مسًيلیه ياحذ کاسآمًصی می تًاوىذ تا ضماسٌ 

 . مشتثط تاضىذ88674858 دفتش استثاط تا صىؼت داوطکذٌ صىایغ ي یا وماتش – 84063369

  مُذی لثافی–دفتش پژيَص ي استثاط تا صىؼت داوطکذٌ صىایغ 


