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های الزم در التحصیالن دانشگاهی با وجود دارا بودن علوم مورد نیاز برای ورود به بازار کار، فاقد تجربه کاری و مهارتفارغ

ها و ادارات تمایل به همکاری با افرادی دارند که دارای تجربه کاری هرچند کم، هستند تا برای باشند. شرکتمحیط کار می

ایشان با محیط کار متحمل هزینه نشوند. بنابراین نیاز به یک دوره کسب تجربه و مهارت آموزش و کسب مهارت و انطباق 

التحصیالن است که با گذراندن آن، ایشان آماده ورود به بازار کار شوند. در این راستا مؤسسه تحقیقات جنگلها و برای فارغ

آموز جذب های مربوط را به عنوان مهارتن رشتهالتحصیالبا همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی، فارغکشور مراتع 

آموز باید به ترتیب مراحل شوند. در این راستا مهارتهای مختلف مشغول به کار میساعت در قسمت 027کرده و به مدت 

 زیر اقدام نمایند:

 نامه از سازمان نظام مهندسی کشاورزی:ارائه معرفی -9

نماید و با اعالم به اداره آموزش موسسه مراجعه می ازمان نظام مهندسی کشاورزیسنامه از آموز  به همراه معرفیمهارت

 ود.شآموزی و رشته تحصیلی برای آشنایی به رئیس بخش/ گروه تحقیقاتی مرتبط با رشته تحصیلی معرفی میشرایط مهارت

 :"آموزتعهدنامه کارآموز/ مهارت"تکمیل فرم  -2

تعهدنامه کارآموز/ "های تکمیل شده آموز  به همراه فرمگروه تحقیقاتی مربوطه، مهارتپس از موافقت اولیه رئیس بخش/ 

سازمان نظام مهندسی نامه ، معرفی"تعهدنامه اداره حراست"، "مه رعایت موارد ایمنی در آزمایشگاهتعهدنا"، "آموزمهارت

سپس کارت تردد  نماید.مینام به اداره آموزش مراجعه قطعه عکس، اصل کارت ملی و اصل شناسنامه برای ثبت 3، کشاورزی

ابل ق سازمان نظام مهندسی کشاورزیگردد که بر اساس موافقت کتبی رئیس بخش/ گروه تحقیقاتی و آموز  صادر میمهارت

 باشد.تمدید می

 آموز :تسویه حساب مهارت -3

، بخش/ گروه ی کشاورزیسازمان نظام مهندسنامه آموزی مطابق با ساعت اعالم شده در معرفیپایان دوره مهارت پس از

تسویه حساب "آموز  به همراه فرم تکمیل شده آموزی را به اداره آموزش اعالم نموده و مهارتتحقیقاتی اتمام دوره مهارت

 نماید.میبه اداره آموزش مراجعه  "آموزکارآموز/ مهارت
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