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اطالعیه شماره۱: کارآموزی سال ۹۹ 
(با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا و محدودیت های اجتماعی مربوطه)

با توجه به اهمیت آشنائی با مسائل و شرایط کار حرفه ای و محیط کار در صورتبکه برای دانشجوئی امکان حضور در مکان  -
شرکت ها و سازمان های مرتبط وجود داشته باشد، با کنترل رعایت مسائل بهداشتی با مسئولیت خود دانشجو، بالمانع می باشد. 
این دانشجویان می توانند درخواست خود را از طریق LMS به کارشناس آموزش دانشکده ارسال نمایند و در صورتی که واجد 
شرایط باشند، کارشناس این درخواست را به کارشناس دفتر ارتباط با صنعت ارجاع می دهند و کارشناس ارتباط با صنعت معرفی 
نامه به ایشان از طریق میل یا واتساپ به دانشجو ارسال خواهد کرد. دانشجو پس موافقت محل کارآموزی برای صدور حکم 

کارآموزی باید اقدام نماید.
با توجه به  شرایط خاص موجود، مقرر گردید دانشجویان در بازه ترم جاری و ترم تابستان، امکان حضور در صنعت را ندارند،  -
با گذراندن موفق دو دوره مهارتی ( هر یک حداقل ۳۰ ساعت) در مراکز مورد تائید دانشکده ها و ارائه گواهی نامه معتبر، ریاست 

دانشکده ها گذراندن دوره کارآموزش را تائید نموده و نمره دانشجویان را در سیستم گلستان ثبت نمایند. 
توصیه گردید با توجه به شرایط موجود، دانشجویان در کالس های مجازی مراکز مورد تائید شرکت کنند. -

مراکز مورد تائید و توصیه شده، شامل: -
دوره های مجازی مهارتی با مدیریت دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه (این دوره ها برای دانشجویان درس کارآموزی  

دانشگاه صتعتی شیراز رایگان می باشد)
مراکز آمورشی سازمان فنی و حرفه ای 

سایر مراکز آمورشی مورد تائید دانشکده (باید قبل از ثبت نام از دانشکده مجوز مربوطه اخذ شود) 

براساس مصوبات قبلی دانشکده ها برای دوره کارآموزی، در صورتیکه دانشجویان قبل از ابالغ این مصوبه، دوره های آموزشی  -
مورد تائید دیگری را گذرانده باشند، حداکثر قابل معادل سازی با یک دوره مهارتی اجباری، با صالح دید روسای دانشکده ها می 

باشد.
دوره های مهارتی با مدیریت دفتر ارتباط با صنعت، پس از تاریخ امتحانات پایان ترم جاری برگزار می شوند. روند ثبت نام و  -

عنوان دوره ها تا نیمه تیرماه اطالع رسانی خواهد شد.

با احترام
دفتر ارتباط با صنعت

دانشگاه صنعتی شیراز


