قابل تًجٍ داوشجًيان كليٍ رشتٍ َاي تحصيلي
خًشبختاوٍ با تالش چىذيه سالٍ ،امكان معرفي داوشجًيان عسيس بٍ تمامي ياحذَاي
صىعتي ،شركتُا ي ساير محيط َاي كسب ي كار در قالب كاريرزي فراَم شذ .مًارد
ريل جُت بُرٌ برداري از ايه ديرٌ َا بٍ اطالع مي رسذ:
-1درس هذكَر تزاي تواهي داًشجَياى كارشٌاسي اعن اس پيَستِ ٍ ًاپيَستِ ٍ ّوچٌيي داًشجَياى
كارشٌاسي ارشذ در تواهي تزهْاي تحصيلي ارائِ هي گزدد .تِ عثارت ديگز داًشجَياى كارشٌاسي پيَستِ
حذاكثز  8تار ٍ داًشجَياى كارشٌاسي ًاپيَستِ ٍ ارشذ حذاكثز  4تار هيتَاًٌذ درس را اخذ ًوايٌذ.
 -2داًشجَ هي تَاًذ در ّز تزم فقط يك هحل كارٍرسي را اًتخاب ٍ ًسثت تِ هعزفي تِ دفتز ارتثاط تا
صٌعت داًشگاُ هزاجعِ ًوايذ.
 -3طَل دٍرُ در تاتستاى حذاقل  333ساعت ٍ در طَل ًيوسال حذاقل  153ساعت هيتاشذ.
 -4ايي درس كاهالً اختياري ٍ فاقذ ٍاحذ درسي است ٍ ّيچگًَِ ّشيٌِ اي تزاي داًشجَ ًذارد.
 -5ارسشياتي تَسط سزپزست كارٍرسي ٍ هذيز گزٍُ اًجام گزفتِ ٍ ًوزُ اي تاتت آى در كارًاهِ درج ًوي
شَدٍ ،لي دٍرُ ّاي گذراًذُ شذُ در كارًاهِ ًْايي داًشجَ ثثت هي گزدد .لذا رسٍهِ تسيار خَتي تزاي
جذب تاسار كار در آيٌذُ خَاّذ تَد.
 -6در طَل هذت كارٍرسي هاًٌذ كارآهَسي تواهي داًشجَياى تحت پَشش تيوِ داًشجَيي هيتاشٌذ.
-7رعايت كليِ هقزرات ٍ ضَاتط كارٍرسي هاًٌذ كارآهَسي هي تاشذ تا ايي تفاٍت كِ در كارآهَسي ٍاحذ ٍ
ًوزُ هٌظَر هي گزدد اها در كارٍرسي ايٌطَر ًيست.
 -8تاًك اطالعاتي هشاغل صزفا جْت راٌّوايي اٍليِ داًشجَياى هي تاشذ ٍ السم است داًشجَياى هتقاضي
كارٍرسي  ،شخصا ّواٌّگي اٍليِ را تا هحل هَرد ًظز اًجام ٍ سپس جْت دريافت هعزفي ًاهِ هزاجعِ
ًوايٌذ.
 -9پس اس اخذ درس كارٍرسي  ،داًشجَياى درخَاست خَد را در فزم هخصَص كِ تَسط كارشٌاس گزٍُ
در اختيارشاى قزار هي گيزد  ،ثثت ٍ پس اس تاييذ هحل كارٍرسي تَسط هذيز گزٍُ ً ،اهِ ًْايي را اس داًشكذُ
خَد دريافت هي كٌٌذ.
 -13جْت كسة اطالعات تكويلي تِ هذيز ارتثاط تا صٌعت داًشگاُ آقاي خَاجِ هٌصَري هزاجعِ ٍ يا تا
تلفي داًشگاُ داخلي  217تواس حاصل فزهاييذ  .ضوٌا داًشجَياى جْت كسة اطالعات تكويلي تِ سايت
داًشگاُ – هعاًٍت پژٍّشي – كارٍرسي هزاجعِ ًوايٌذ.

