مراحل کارورزی :
* داوشجًیان پس اس اخذ ياحذ کاريرسی دراتتذای َمان تزم تایستی در کالس َای تًجیُی کٍ تًسط استاد مزتًطٍ تزگشار
گزدیذٌ شزکت تىمایىذ ي پس اس آن تا جستجً در مکاوُایی جُت گذراوذن ديرٌ کاريرسی  ،محل مًرد وظز خًد را اوتخاب
کىىذ.
* سپس جُت دریافت "فزم ايلیٍ درخًاست کاريرسی" تٍ امًر آمًسشی یا تز ريی لیىک داولًد (داولًد ) کلیک ومًدٌ ي پس اس
تکمیل مشخصات خًد در فزم تایستی وسثت تٍ تاییذ استاد ي مذیزگزيٌ مزتًطٍ اقذام وما یىذ .
* فزم تأییذ شذٌ را جُت تایپ وامٍ اصلی تا تاییذ مذیز مزکش تٍ کارشىاس امًر آمًسشی تحًیل دادٌ شًد .
* معزفی وامٍ کاريرسی را تٍ محل مًرد وظز ارائٍ دادٌ سپس درطًل ديرٌ کاريرسی فزم گشارشات َفتگی ي ماَیاوٍ کاريرسی
(فزم گشارشات را اس کافی وت مزکش تُیٍ وماییذ) را تکمیل ومًدٌ شًد.
* در پایان تعذ اس اتمام ديرٌ کاريرسی فزم گشارشات تکمیل شذٌ تا مُزيامضای مزتی محل کارآمًسی تٍ َمزاٌ مستىذات در
قالة CDتٍ استاد مزتًطٍ ارائٍ ي تحًیل دادٌ شًد َ.مچىیه داوشجً تایستی وامٍ اتمام ديرٌ کاريرسی را اس محل کارامًسی اخذ
ي تٍ دتیزخاوٍ مزکش جُت درج در پزيوذٌ تحًیل دادٌ شًد.
تًجٍ :تاریخ تحًیل ي ارائٍ کاريرسی حذاکثز  45ريس تعذ اس پایان تزم می تاشذ .چىاوچٍ داوشجً در سمان مقزر وتًاوذ وسثت تٍ
گذراوذن کارامًسی اقذام ومایذ درس مزتًطٍ حذف خًاَذ گزدیذ ي تایستی در ویمسال تعذ مجذدا اخذ کىذ .

مراحل پروژه :
* د اوشجًیان پس اس اخذ درس پزيصٌ دراتتذای َمان تزم تایستی در کالس َای تًجیُی کٍ تًسط استاد مزتًطٍ تزگشار
گزدیذٌ شزکت تىمایىذ(.ريوذ ساخت ي مستىذساسی پزيصٌ تًسط استاد در کالس تًجیُی شزح دادٌ می شًد )·
* پس اس اتمام ساخت ي تُیٍ مستىذات پزيصٌ جُت ارائٍ ي تحًیل تٍ استاد مزتًطٍ مزاجعٍ شًد.
* جُت دریافت فزم ومزٌ وُایی پزيصٌ تٍ امًر آمًسشی یا تز ريی لیىک داولًد (داولًد ) کلیک ومائیذ·.
تًجٍ  :مُلت ارائٍ ي تحًیل پزيصٌ حذاکثز  45ريس تعذ اس پایان َمان تزم می تاشذ  .چىاوچٍ داوشجً تعذ اس سمان مذکًر وسثت
تٍ ارائٍ پزيصٌ اقذام کىذ درس مزتًطٍ حذف خًاَذ گزدیذ ي تایستی در ویمسال تعذ مجذدا اخذ ومایذ .

