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سپس در صفحه دوم، ورود اطالعات     انتخاب  " پذیرندهثبت نام واحد " در صفحه اول سامانه ملی کارآموزی 

 .انجام شود "مرکز غیرمستقل" حتما در بخش

از آنجائیکه مراکز آموزش فاقد کد شناسه ملی می باشند لذا با هماهنگی بعمل آمده با راهبر سامانه ملی  .1

قسمت درج در  " 14002635400 " کارآموزی مقرر گردید کد یازده رقمی شناسه ملی موسسه

  .شناسه ملی درج گردد

  .نام مرکز اصلی همان عنوان مرکز آموزش می باشد .2

 .انتخاب و درج شود "دولتی" نوع واحد پذیرنده .3

 .انتخاب و درج شود "وزارت جهاد کشاورزی" در بند وابسته به .4

کز آموزش نام کامل فارسی واحد پذیرنده و نام انگلیسی آن در بندهای بعدی همچنین استان و شهر مر .5

 .انتخاب و درج شود

 .در بند شماره ثبت، نیازی به پر کردن این بند نیست .6

  .نمابر و وب سایت مرکز آموزش درج شود  در بند بعدی نشانی دقیق مرکز آموزش، تلفن ثابت، .7

 در بند اطالعات مسئول کارآموزی، نام و نام خانوادگی مسئول کارتابل واحد پذیرنده و بعد تلفن همراه و .8

Email ایشان درج شود. 

 .در این بند کلمه عبور با انتخاب کاربر در دو مرحله ثبت شود .9

گرفته شود و پس از  سربرگ مرکز آموزشدر این قسمت پرینت فرم تائید واحد پذیرنده حتماً در  .11

درج عنوان مرکز و امضاء توسط رئیس محترم مرکز آموزش و ممهور نمودن به مهر مرکز، می باید نامه 

 .آورده شود تا پس از آن بارگذاری و آپلود شود Desktop سکن و درا

زده شود که متعاقب آن سامانه یک نام کاربری  "ثبت نام" در نهایت پس از درج کلیه اطالعات، آیکون .11

نام و نام خانوادگی، نام کاربری اختصاص داده شده، شماره همراه و تلفن لطفاً . اعالم می کند

  .اسرع وقت کتباً به این معاونت اعالم فرماییدرا در  ثابت کاربر

به شماره ( آقای کشوری)در صورت وجود هر گونه سئوال یا ابهام، با اداره خدمات آموزشی موسسه  .12

 .تماس حاصل فرمایید 121 - 66941745تلفن 

 


