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یاز ندر قسمت سمت چپ تمام مدارک موردسپس  تمامی اطالعات موجود را کامل کرده و یا در صورت نیاز ویرایش نمایید. ابتدا  در سربرگ متقاضی -5

کپی برابر اصل مدارک ضروری بارگذاری ) .ن ثبت را بزنیدودر انتها آیک )مدارک اسکن شده( کردهبارگذاری شده تحت عنوان مشخص  را حتماً

 روی گزینه ارسال مدارک کلیک کرده و دکمه ثبت را بزنید.بارگذاری ( پس از انتخاب مدارک جهت  باشد.می

 



 



 
 ن ثبت را بزنید.واز دکمه سبز رنگ بعالوه استفاده کرده در نهایت آیک های تکمیلی گزینه کردندر هر مرحله برای اضافه

بارگذاری  ءها و امضاو پس از تکمیل فرم( را دانلود کرده استعالم دانشگاه –عدم اشتغال دولتی  – 181مشاهده تعهدنامه ماده موجود )های تعهدنامه 

 شود.

 ها، نام دانشگاه محل اخذ مدرک کارشناسی بصورت دقیق در قسمت مدارک تحصیلی درج گردد.ضروریست قبل از دانلود فرم

پر کرده و  با انتخاب گزینه چاپ فرم صدور پروانه کارآموزی، اقدام به دانلود فرم کرده و را مربوطه  هایاطالعات تکمیلی تمامی گزینه در سربرگ -6

پس از انتخاب گزینه ثبت وارد مرحله  نمایید.بارگذاری  هدر قسمت پنجم ذکر شدکه در قسمت مدارک  ءکردن آن همراه با امضاپس از پرینت و پر

 بعدی شوید.



 
 

 

 

وکالی  یدیأبا انتخاب گزینه چاپ فرم تعیین وکیل سرپرست، فرم مربوطه را دانلود کرده و جهت تدر سربرگ درخواست صدور پروانه کارآموزی  -1

 ایشان مراجعه نمایید. شده به دفاترسرپرست تعیین

ه با گزینه در این صفح پرداخت حق عضویت ظاهر خواهد شد که با انتخاب آن به صفحه بعدی منتقل خواهد شد.ن وبا انتخاب گزینه ثبت و ارجاع آیک

  توانید نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام نمایید.پرداخت آنالین می



 
 

 


