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راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی 

 کارآموزی

 ویژه افراد حقیقی و دانشجویان

 

 ثبت نام افراد حقیقی و یا دانشجویان

  در "پس از ورود به صفحه اصلی سایت کارآموزی با انتخاب گزینه 
ً
در صورتی که قبال

 می شوید. ثبت ناموارد صفحه سامانه ثبت نام نکرده اید، کلیک کنید" 

 

کلیک کرده و وارد صفحه ثبت نام دانشجو در این صفحه بر روی گزینه 

 ثبت مشخصات دانشجو می شوید.
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در این صفحه اطالعات دانشجو به طور دقیق و کامل ثبت گردد. و در پایان 

 کلید ثبت نام کلیک نمایید.بر روی 

 ورود به سامانه

پس از ثبت نام در سامانه با انتخاب گزینه ورود به سامانه و وارد 

خود وارد کارتابل اختصاصی خود  کلمه عبوریا ایمیل و  کدملیکردن 

 می شوید.

 

 

 فراموشی کلمه عبور 

کلمه عبور را " لینک دراگر کلمه عبور خود را فراموش کرده اید، 

را انتخاب و با وارد کردن کدملی و شماره همراه  "فراموش کرده ام

و یا از طریق  بزنید. بازیابی و کد امنیتی به رقم بر روی کلید

کلمه عبور بازیابی شده خود را  5تلفن گویای سامانه و گرفتن کلید 

 دریافت نمایید.
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 ارسال می کلمه عبور جدیدپس از چند لحظه به شماره همراه شما 

گردد. توجه داشته باشید پس از وارد شدن به کارتابل خود، کلمه 

 عبور خود را تغییر دهید.

 

 کارتابل دانشجو

درخواست "کلیدی تحت عنوان پس از ورود به کارتابل دانشجو، 

با کلیک بر روی آن فرم درخواست که ظاهر می شود  "جدید کارآموزی

 کارآموزی برای شما باز خواهد شد.

 

 

ضمن دریافت کلیلک روی گزینه ثبت درخواست، پس از پر کردن فرم و 

دریافت اطالعات و بسته شدن پنجره فرم، پیام موفقیت آمیز بودن 

 جدولی حاوی مشخصات درخواست شما ظاهر می شود.
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، امکان توسط دانشگاهکارآموزی خود  تأیید درخواستشما تا زمان 

مراجعه اهید داشت و الزم است با ویرایش درخواست کارآموزی خود را خو

 خود آخرین وضعیت درخواست خود را مشاهده نمایید.مداوم به کارتابل 

 

 مراحلی که درخواست کارآموزی شما طی می کند:

 ثبت درخواست کارآموزی توسط دانشجو .1

 

 تأیید یا عدم تأیید درخواست توسط مسئول کارآموزی دانشگاه .2
امکان ویرایش درخواست برای شما در صورت عدم تأیید درخواست، 

فعال و اشکاالت گرفته شده توسط مسئول کارآموزی دانشگاه در 

فرم درخواست شما ظاهر می شود که باید بر اساس آن اطالعات 

 درخواست خود را تصحیح و به روزرسانی نمایید.
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 فعال شدن امکان جایابی در کارتابل دانشجو .3
پس از تأیید درخواست کارآموزی توسط مسئول کارآموزش دانشگاه، 

برای شما فعال می  جایابیوضعیت درخواست شما تغییر و امکان 

 شود. برای ارائه درخواست جایابی به نکات زیر توجه فرمائید.

 

 

  اول با انتخاب کلید جایابی هیچ مرکزی مرتبه ممکن است در

توجه داشته برای رشته و گرایش موردنظر شما موجود نباشد. 

که صنایع و شرکتهای پذیرنده کارآموز، ظرفیتهای  باشید

کارآموزی مورد نیاز خود را به تدریج در سامانه وارد می 

کنند و بهتر است با مراجعه مداوم به کارتابل خود، از 

یدی که ممکن است به رشته و گرایش شما مرتبط ظرفیتهای جد

 باشند، مطلع شوید.

  مکانیزم جایابی سامانه به این صورت است که ابتدا رشته و

گرایش شما را در استانهای محل اقامت و تحصیل جستجو می 

کند. در مرحله دوم و در صورت یافت نشدن ظرفیت، رشته شما 

ل اقامت و تحصیل و سایر گرایشهای آن را در استانهای مح

جستجو می کند و در صورت نتیجه بخش نبودن آن، این بار در 

 کل کشور به جستجو می پردازد.

  حداکثر تا سه پس از ارائه نتایج جایابی، دانشجو می تواند

که این سه محل هیچ  محل را برای کارآموزی انتخاب کند

 اولویتی نسبت به هم نخواهند داشت.
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 ارآموزی توسط دانشجوانتخاب محل)های( ک .4

 پذیرش درخواست جایابی دانشجو توسط صنعت .5

 پرداخت هزینه کارآموزی توسط دانشجو .6

 

  ساعت مهلت برای پرداخت هزینه و قطعی  72دانشجو حداکثر

کردن جایابی خود خواهد داشت و در صورت اتمام مهلت فوق، 

مدیر سامانه امکان لغو جایابی فوق و ارائه آن به سایر 

 متقاضیان را خواهد داشت.
 

 

 صدور معرفی نامه آنالین دانشجو توسط سامانه برای صنعت .7
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پس از انجام پایان کارآموزی صدور گواهی پایان دوره کارآموزی  .8

 به صورت آنالین توسط صنعت انجام می گیرد.

 

 

 


