
  ثبت نام دانشجویان محترم در سامانه ملی کارآموزي

 مراحل انجام ثبت نامه دانشجویان

 گزینه اول ثبت نام دانشجویان و اشخاص حقیقی -1

 .پر کردن فرم مورد نظر و وارد نمودن مشخصات اولیه دانشجو -2

 باید در نظر داشته باشید که نام کاربري شما همان کد ملی شما می باشد. 

  شودایمیل مورد استفاده باید حقیقی باشد تا در صورت فراموش کردن کلمه عبور و درخواست بازخوانی کلمه عبور به ایمیل شما ارسال. 

 پس از اتمام ثبت نام. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )سامانه ملی کارآموزيصفحه ( گوگلجستجو در

دانشجویان می توانندازاین 
ن با پر کردن فرم آیکو

جهت ثبت نام مشخصات اولیه 
 .استفاده نمایند

نام و نام خانوادگی و کدملی و درج درست نام 
باید در نظر داشته (استان و شهر محل اقامت

باشید که جسنجوي براي جایابی محل کارورزي 
براساس نام استان و شهر اقامت دانشجو انجام می 

 .پذیرد

 انشجود ع جنسیتانتخاب نو

 الزامیستایجاد کلمه عبور و به یاد داشتن آن 

 

حقیقی درج درست ایمیل یا جی میل 
جهت بازیابی رمز عبور فراموش شده 

 الزامیست

 



 استفادهورود به سامانه براي وارد شدن به کارتابل ساخته شده توسط دانشجو از کلید  -3

 .میشود

 

 

 

 کلمه عبوري که خود دانشجو در زمان ثبت نام وارد سیستم نموده است وارد می کنیدابتدا کد ملی را به عنوان کد کاربري و سپس  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود به سامانه را می زنید

 

دانشجویان میتوانند هم از کد ملی و هم از ایمیل یا 

 جی میل جهت یوزر استفاده نمایند

 

همان کلمه عبوري است که در فرم ثبت نام به سامانه 

 معرفی شده است

 

کارتابل براي وارد شدن به 

 دانشجویان ورود را می زنیم



 و کارتابل دانشجویی ورود به سامانه -5

 کارتابل دانشجو 

 کارآموزي 

 درخواست کارآموزي جدید •

 

 

 

 

 .وطه ارسال می کنیدوارد درخواست کارآموزي می شوید و با پرکردن فرم مورد نظر درخواست خود را به دانشگاه مرب -6

 

 :باید در نظر داشته باشید

 شماره دانشجویی درست تایپ گردد 

  مقطع دانشگاهی و رشته تحصیلی درست 

 .اعالم گردد

  حتماً، نام رشته را از روي کارت دانشجویی 

 .انتخاب بفرمائید
 

روي آیکون کارتابل دانشجو کلیک کرده .1
از زیر مجموعه هاي آن کارآموزي را 

 .انتخاب می نمایید

در هر ترم و براي کارآموزي جدید باید .2
و سپس درون  از این آیکون استفاده نموده

 کادر سبز رنگ درخواست کارآموزي جدید
پس از ورود به درخواست کارآموزي .3

جدید فرم بازشده توسط دانشجو پر و 
 ارسال به دانشگاه صورت می گیرد

نوع دانشگاه انتخاب شود اسم دانشگاه که کلیه اطالعات وارد شده در این فرم اگر اشتباه باید در نظر داشته باشید
نام رتی که نام دانشگاه اشتباه وارد گردد ودانشگاه را درست انتخاب شودو درصنام .   در لیست مربوطه نخواهد بود 

 .دانشجو درلیست دانشگاه مورد نظر قرارنمیگیرد بنابراین تأیید نخواهد شد 

                              .ثبت درخواست نموده و خارج می شوید ،پس از تکمیل فرم درخواست



  در صورتی که نوع دانشگاه درست انخاب نشود نام دانشگاه درلیست دانشگاه ها نمایان نخواهد شد: نوع دانشگاه 
 در آخر ثبت درخواست را انتخاب نموده و درخواست را به دانشگاه ارسال می نماید. 

 

 

 

 

 

 
 .فعال می گردد درخواست جایابی در کارتابل دانشجویانو مسئول مربوطه،  پس از تأیید درخواست دانشجویان توسط دانشگاه -7

 

 

 

 

 

 

 

 
 

درخواست کارآموزي مشخصات وارد شده و نام پس از ثبت 
موزي ظاهر رآدانشگاه مورد نظر به صورت مقابل در صفحه کا

خواهد شد و منتظر تأیید دانشگاه و باز شدن درخواست 
 . می مانید جایابی

پس از تأیید دانشگاه درخواست جایابی باز خواهد شد و امکان 
انتخاب محل یا واحد پذیرنده کاراموزي که رشته تحصیلی 

 .به دانشجو خواهد داد ستمورد نظر را اعالم ظرفیت کرده ا

درصورتی که یکی از آیتمها اشتباه وارد شده باشداز 
 .طریق ویرایش درخواست ویرایش صورت می گیرد

 



 درخواست جایابی  -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بازنموده و لیست شرکتها و مراکز درخواست جایابی را 
محل اقامت دانشجو موجود می  پذیرنده کارآموز برحسب

را انتخاب نموده تأیید انتخاب  باشد از بین آنها یک مرکز
  .نموده و سپس منتظر پذیرش از واحد منتخب می مانید

پس از مرحله پذیرش توسط صنعت یا  
واحد پذیرنده کارآموز پرداخت آنالین 

 وارد درگاه پرداخت شده و نمایان شده که
 15000(طریق مبلغ پیش فرض این از 

  .پرداخت نمایید) تومان 



طریق سامانه پس از پرداخت مبلغ از طریق پرداخت آنالین باید با دانشگاه تماس حاصل نموده و درخواست صدور معرفی نامه به واحد پذیرنده کارآموز از 

 .دانشگاه نماینده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لیست اسامی واحدهاي پذیرنده کارآموز نبود باید با پشتیبانی سامانه تماس حاصل فرمائید درصورتی که واحد پذیرنده اي مد نظر باشد و نام آن در.  

 56275457  ______  56276343: شماره تماسهاي سامانه                                                                 

شگاه : توجه صدور معرفی نامه دان
ستم  به صنعت از طریق سی
غیر  ست در  زامی شگاه ال دان
اینصورت درج پایان دوره 

ده  موزيآکار از سوي واحد پذیرن
 .کارآموز ممکن نخواهد بود

 

. رسیده استدر ان مرحله کاردانشجو در سامانه به اتمام 
بعدي را گذرانده اید براي انجام مراحل  1چنانچه کاراموزي 

نیاز مجدد به ثبت نام اولیه نمی باشد  2جهت کارآموزي 
که همان ثبت درخواست کارآموزي  6فقط از مرحله شماره 

 .نموداقدام جدید در فصل مربوطه باید 

  

 با آرزوي روز افزون


