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 الزامات رشکت در رویداد آموزیش کاربن 

در کنار شرما ووههیم وود تا ورهی   کارآموزی مرکز همکاری های تحول و پیشررت  ریاتر  همروریکه در دوره    فتخریمم

در آینهه هی کنیم و شما ره وه عنوه  طالیه دهره  تحول تازمانی   و شرل  آینهه تا  کم ورود حرته هی شرما وه ترازما   

 .وبینیمنه چنهه  دور 

هلبته در هین مسرریر وود ره مو ب وه رعای  ترراحی هز کیفی  می دهنیم و هنتدار دهریم شررما نیز در هین رهواه هوتهه ما ره 

صرمیمی تر و حرته ه شرک  ییری رهواه هی  وا رعای  هصرول حرته هی در همکاری  کم  ودوتر  و همرهه وود وبینیه و 

 .کنیههی 

که روز و تراعات حورور شرما در ترازما  توترو منتور وه شرما هطال  ووههه وود    هفته  12مهت دروه کارآموزی   •

 شود.  دهده می

رعای  کلیه قوهنین و مقررهت مح  وریزهری دوره که شرام  پوشر   آده   شراونات و قوهنین حاکم ور کارکنا    •

 ا  می شود.آ  تازم

کلیه و ایب  تکالیب و پروژه هایی که در طول دوره وه شرما تردرده می شرود ره وایترین کیفی  هن اا دهده و  •

 در هین رهتتا هز کم  منتورها و تسریلگر دوره ورره وگیریه.

o    هز و  ه  در صرورت نارارایتی منتور هوتصراصری شرما و تسرریلگر دوره هز شرما می ووههیم وود ره وربود وههیتبصرره

 شما هنتدار ههی  یزا ره دهریم تا وتوهنیم در کنار شما تا پایا  دوره ومانیم.

روزها و تررراعات حورررور در دوره مااوم ندر منتور و آیین نامه هعالمی ووههه وود و شررررک  کننهه ملزا وه  •

 .واشهرعای  آ  می

ورهی تسرریلگر دوره   پژوهشریهر هفته تکمی  کرده و وه همرهه مسرتنههت  ره    ندرترن ی و یزهر  کار مروو  •

 هرتال ترماییه.

 ماه ورقرهر هت  و ما هنتدار دهریم مشکالت و چال  هایی که در طی دوره ورهی شما پی  مرر  دی30تا دوره  •

 وللی هی اد نشود. در هین دوره حوور ههی و وا هنگیزه شما تا ورهیمی آیه ره وا ما مارح کنیه 

دوره های کارآموزی م موعه کارون  دوره های من ر وه هترتخهها هسرتنه و ورهی ما ویلی مرم هتر  که شرما  •

در طی دوره تصرمیم وودتا  ره ورهی حورور یا عها حورور در هین ترازما  وگیریه و در صرورت نیاز وه مشرورت  

 .هن اا دهیههای یزا ره قب  هز پایا  دوره  و مشورت تسریلگر دوره رههنماییهز 

می واشرره. وه هین صررورت که شرررک  کننهه ثبتناا در هین دوره وه معنای پذیر  قوهنین تبلیلاتی مرکز کارون   •

 هر  پخ  تصاویر  ویهیو و ... در رهتتای ورنامه تبلیلاتی تیم کارون حم شکایتی نههرد.



 

 کنمی؛ می کیددوباره تأ نکایت که قبل از رشوع دورهو 

یا کارون هی اد    رکز همکاری هامشرررک  در هین دوره هیوگونه رهواه کاری و هتررتخههمی تی ماوین شررما و  •

 .دهده ووههه شهپیشنراد همکاری  در پایا  دوره ورتر کارآموزه  وه که چنه هر کنه؛نمی

 شرک  کننهه وایه در مهت زما  وریزهری رویههد آموزشی تاکن ترره  و در دتترس واشه.  •

o  .توهه  وریزهرکننهیا  دوره مساولیتی در قبال تکون  شرک  کننهه در شرر ترره  نههرنه 

ترک دوره وهو  دلی  موهه   در هزهی شررک  در هین دوره مبللی ره پردهو  نخوههه کرد هما در صرورت  کارآموز •

ماه نرای  ی   تا ی     و  توما  وه عنوه  هبره  وسرارتمیلی  10مو ب هتر  که مبل  کارآموز     کارون  هز دیه

 پردهو  نمایه. پس هز ترک دوره

ت  ریاترر   مرکز همکاری های تحول و پیشررر  وسررارتی متوهه کارون یا  کارآموزچنانوه وه دلی  قصررور   •

  اشه.متعره وه هبره  کلیه وسارترای وهرده می و کارآموزِ مقصر  یردد مروریه

 


