فراخوان شرکت در دوره کارشناسی کارورزانه
(کوآپ (co-op

دوره آموزش کارورزانه یا  co-opترکیبی از آموزش دانشگاهی و تجربه کار صنعتی است که
دانشگاه صنعتی امیرکبیر با هدف ارتقاء آموزش دانشجویان مقطع کارشناسی دنبال میکند.
دانشکده مهندسی دریا در نظر دارد اولین دوره آموزشی کارورزانه را از بهمن ماه  1400برای دانشجویان کارشناسی ورودی 1399
خود اجرا کند .در این طرح ،دانشجویان با حضور در قالب دو بازه  7ماهه جداگانه در صنایع پیشگام در حوزه فناوری ،عالوه بر
بکارگیری آموختههای دانشگاهی خود ،در رفع نیازهای فناورانه کشور ،تجربیات صنعتی خود را با دروس و فعالیتهای دانشگاهی

تلفیق میکنند.
شرایط ورود به دوره:
 کسب معدل کل حداقل 15در دو نیمسال اول تحصیل

 متقاضیانی که شرایط ورود به دوره را دارا میباشند میتوانند
حداکثر تا تاریخ  15تیرماه  1400فرم تقاضای شرکت در دوره را
تکمیل و به همراه ریز نمرات خود به آدرس زیر ایمیل نمایند:
ashkanbabazadeh@aut.ac.ir

ارتقاء اشتغالپذیری

آموزشی کارورزانه

فیزیک1در دو نیمسال اول

نظم در کار و تحصیل

اهداف اصلی دوره

 گذراندن حداقل  32واحد درسی ،شامل دروس ریاضی1و  2و

آماده سازی برای حضور در صنعت

تعمیق یادگیری

 سند ساختار و نحوه اجرای دوره کارشناسی کارورزانه و فرم مربوطه
در لینک اطالعیه بارگذاری شده است.

نحوه اجرای دوره:

عنوان مرخصی بدون احتساب سنوات تلقی میشود.
 در نیمسالهایی که دانشجو مشغول کار است ،امکان اخذ دروس
دانشگاهی وجود ندارد.
 درس کاراموزی قابل تطبیق با دوره کارورزانه است.
 دانشجویان ملزم به شرکت در دوره آموزش مهارتهای نرم قبل از
آغاز دوره هستند.
 اطالعات بیشتر درhttp://karaway.aut.ac.ir/coop :

امکان استفاده از خوابگاه برای دانشجویان در
طول دوره
فرصت استخدام در شرکت پس از اتمام دوره
کارشناسی

آموزشی کارورزانه

افزایش مییابد و نیمسالهایی که دانشجو مشغول به کار است ،به

ارائه گواهی رسمی شرکت در دوره توسط
دانشگاه و صنعت

مزایای شرکت در دوره

 تعداد سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویان از  4سال به  5سال

 14ماه حضور تمام وقت در صنایع پیشرو و
معتبر به همراه بیمه و حقوق

