راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی
کارآموزی
ویژه واحدهای پذیرنده کارآموز
ثبت نام واحدهای پذیرنده کارآموز
پس از ورود به صفحه اصلی سایت کارآموزی با انتخاب گزینه ثبت
نام واحدهای پذیرنده کارآموز ،فرم زیر ظاهر می شود .در این
سامانه ایمیل مسئول کارآموزی شرکت (صنعت) به عنوان نام
کاربری شخص برای ورود به سامانه می باشد و عالوه بر آن در
زمان فراموش کردن کلمه عبور ،امکان بازنشانی کلمه عبور جدید
از طریق این ایمیل صورت می گیرد.

در فرم ثبت نام واحدهای پذیرنده کارآموز مهمترین نکته ،مشخص
صنعت
بودن
غیرمستقل
یا
و
مستقل
کردن
می باشد .طبق توضیحاتی که در فرم ثبت نام نیز موجود است
مرکز مستقل جایی است که دارای شناسه ملی  11رقمی اختصاصی
باشد .بنابراین یک مرکز مستقل با وارد کردن شناسه ملی خود
و پر کر دن سایر ورودیهای فرم که گویا و مشخص می باشد ،می
تواند در سامانه ثبت نام کند.
اما در مورد واحدهای پذیرنده کارآموز غیرمستقل که خود مرکز
یا صنعت ،فاقد شناسه ملی اختصای می باشند ،بدون شک اینگونه
مراکز زیرنظر یا تحت پوشش یک مرکز مستقل باالتر از خود هستند.
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این مراکز با انتخاب مرکز غیرمستقل ،شناسه ملی مرکز مستقل
باالتر را در فرم ثبت نام وارد کنند.

اگر مرکز مستقل باالتر قبالً در این سامانه ثبت نام کرده باشد،
نام مرکز بصورت خودکار در ورودی نام مرکز اصلی ظاهر می شود.
در غیر اینصورت عنوان مرکز مستقل باالتر هم باید در ورودی
نام مرکز اصلی وارد شود.
نکته ای که باید به آن اشاره کرد ،در انتهای فرم ثبت نام،
نامه تأیید واحد پذیرنده قرار دارد که این نامه باید پس از
تهیه به نکات زیر توجه گردد:
.1
.2
.3
.4
.5

تایپ نامه بر روی سربرگ رسمی آرم دار واحد پذیرنده
درج شماره دفتری و تاریخ صدور نامه
امضاء و مهر مدیرعامل واحد پذیرنده
فرمت ارسالی نامه برای بارگذاری  PDFباشد.
حداکثر سایز فایل  1Mباشد.
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ورود به سامانه
پس از ثبت نام در سامانه با انتخاب گزینه ورود به سامانه و
وارد کردن ایمیل و کلمه عبور خود ،وارد کارتابل اختصاصی خود
می شوید.
فراموشی کلمه عبور
اگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید ،پس از انتخاب گزینه
فراموش
را
عبور
کلمه
لینک
سامانه،
به
ورود
کرده ام را انتخاب و با وارد کردن ایمیل خود بر روی کلید
بازیابی کلمه عبور بزنید.

پس از چند لحظه ایمیلی حاوی اطالعات الزم برای تعریف یک کلمه
ارسال
شما
ایمیل
نشانی
به
جدید
عبور
می گردد .توجه داشته باشید مدت اعتبار این ایمیل  24ساعت می
باشد.
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ظرفیتهای کارآموزی
با انتخاب گزینه ظرفیتهای کارآموزی می توانید ظرفیت جدید
تعریف نموده و یا ظرفیتهای موجود را تغییر دهید .برای وارد
کردن ظرفیت جدید ،گزینه ظرفیت جدید را انتخاب و فرم مربوطه
را تکمیل نمایید .پس از ثبت ظرفیت جدید امکان ویرایش و
تغییر اطالعات را خواهید داشت.

دانشجویان متقاضی کارآموزی
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با انتخاب این گزینه لیست دانشجویانی که مرکز شما را به
عنوان محل کارآموزی انتخاب کرده اند برای شما نمایش داده
می شود و می توانید با توجه به مشخصات دانشجو ،پذیرش و یا
عدم پذیرش نمایید.

نکته مهم:

پذیرش دانشجو توسط صنعت شرط اول آغاز کارآموزی دانشجو در
آن صنعت می باشد و برای پذیرش قطعی و نهایی دانشجو و آغاز
دوره کارآموزی در آن مرکز ،معرفینامه الکترونیکی دانشگاه
برای صنعت بایسی صادر و توسط مسئول کارآموزی صنعت مشاهده
گردد.
با توجه به اینکه کلیه مراحل کارآموزی از جمله نامه پایان
دور ه کارآموزی که در پایان و توسط صنعت ،صادر خواهد شد ،به
شکل الکترونیکی می باشد .الزم است صنعت محترم حتی در صورت
دریافت نامه فیزیکی ممهور دانشگاه محل تحصیل دانشجو ،تا
زمان مشاهده معرفینامه الکترونیکی دانشگاه از پذیرش ایشان
امتناع و قواعد سامانه را رعایت نماید.
برخی از دانشگاه ها ممکن است عالوه بر پایان دوره الکترونیکی،
درخواست پایان دوره رسمی از صنعت بر روی سربرگ همراه با مهر
و امضاء نمایند که برای انکار در داخل سامانه با انتخاب
گزینه چاپ پایان دوره ،می توانید پایان دوره را بر روی
سربرگ شرکت پرینت و مهر و امضاء نمایند.
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