
  نامهآیین

د یتجربه خواه در آینده  چه  را برای آنشما    کارآموزی شریف استار شامل یک فرآیند درخواست شغل در دنیای واقعی است که  هدور

این دوره ترکیبی    د. یو نوآور شو  مؤثر  ی کارمند  ، د و چه بخواهد در یک سازمانیچه استارتاپ خود را راه اندازی کن  ؛د کنآماده می  ،کرد

 ای است که شما پیش از وارد شدن به دنیای واقعی مشاغل، میتوانید تجربه کنید.  از آموزش و تجربه 

 :پردازدمی ی اجرای این دورهبه شرح ساختار و نحوه نامهآیینین ا

 

 :شرایط شرکت در دوره. 1ماده

 دو ترم حضور در باشگاه شریف استارحداقل تجربه  .1

 های انجام شده  سکه از تمامی فعالیت  650حداقلدارا بودن  و با موفقیت  دوره آموزشی 4 گذراندن .2

 در بازه زمانی تعیین شده  ارسال رزومه و ثبت درخواست در پنل کاربری .3

کارآموزی نیاز های آموخته شده و توضیح این که چرا به  های گذرانده شده و مهارتدوره  :شاملباید  شما  )رزومه   ✓

 باشد(  ،دیکارآموزی کنو چرا که کجا هستید   د و مایلیدار

های  های شغلی از جانب شریف استار، برای تعدادی از فرصتروز( بعد از اعالم موقعیت  5تا    ۳در زمان مقتضی )باید  شما   .4

 د.  ید و مدارک الزم را ارائه نماییدرخواست همکاری ده  تانهایتوانمندیمندی و شغلی اعالمی، بر اساس عالقه

 .د یباششریف استار میحداکثر یک دوره آموزشی از مجاز به اخذ    عزیز پذیردانششما ، آموزیکاردوره  همزمان با . 2ماده

  وقت   پاره/وقتتمام  طور  بهاین بازه  و در    .است  ماه  4-۳تابستان    ترمماه و در    6- 4پاییز    ترمدر    کارآموزیمدت زمان  .  ۳ماده

 . بود دیخواه تیفعال مشغول

 

 . د ینام کنبار در دوره کارآموزی ثبتفقط یک  سال طول یک   رد دیتوانحداکثر میا شمبا توجه به قوانین باشگاه . 4ماده

   نمایدنظارت میتان و پیشرفت  شماناظر، به طور منظم بر روال کار  نماینده اشگاه با تعیین ب . 5ماده

 

تضمینی در قبال این موضوع ندارد و مسئولیت کند، اما  کمک می  شما مناسب به  آموزی  در یافتن محل کار  باشگاههرچند  .  6ماده 

 .است شمامناسب در نهایت با خود  آموزیانجام مراحل درخواست، مصاحبه و یافتن محل کار

 

 

)نظیر هماهنگی زمان مصاحبه، ارسال مدارک مورد   پذیرارتباط با دانششریف استار مسئولیتی در قبال الزامات شرکت در  .  7ماده

   نیاز و....( ندارد.

مند  د از مزایای حضور در این دوره بهره ید، می توانیکارآموزی را با موفقیت پشت سر بگذاری  کل دورهتنها در صورتی که  .  8ماده

 تعلق نخواهد گرفت. شما  گواهی به  د. در غیر این صورتید و گواهی پایان دوره را دریافت نماییشو

   د. ید و البته بطور منظم فعالیت کنیرا رعایت کرده، محرمانگی اطالعات را حفظ کن شرکتباید قوانین آن شما .  9ماده



 ذکر دلیل و ارایه درخواست به شریف استار   از فعالیت شما راضی نبود، این اجازه را دارد که با   نظردرصورتیکه شرکت مورد.  11ماده

 قطع خواهد شد.  شما دوره کارآموزیاستار،درخواست توسط ناظر شریفاین موضوع را اطالع دهد. در صورت تایید 

 

د درخواست حضور در یتوانبار دیگر نمی،  از دوره کارآموزی  در صورت خروج بدون دلیل موجه و کافیدقت کنید که  .  12ماده

 د.  یکارآموزی را بده

ارایه دلیل   یدتوانمیدرصورتیکه دلیل موجه و قوی مبتنی بر انصراف موجود باشد،   ✓ درخواست خود را با 

د یتوانمستدل با ناظر مربوطه در میان گذاشته و بعد از بررسی توسط تیم شریف استار در صورت موافقت می

 د. یسایر اقدامات الزم را انجام ده

انصراف حداقل دو الی سه هفته قبل از انصراف صورت گیرد. در غیر این صورت    ذکر است درخواست  هالزم ب ✓

 شود. مورد قبول واقع نمی

به شرکت توسط شریف استار   شماشود که فرایند معرفی  مبلغ دوره کارآموزی در صورتی عودت داده می ✓

 طی نشده باشد. 

 

 

 

 د.  یهای زیر را انجام دهباید فعالیتبعد از اتمام دوره کارآموزی، برای دریافت گواهی خود 

 

  شما . دراین صورت از  نداریدشریف استار    یلی به ادامه حضور درتماشرکت مورد نظر جذب شده و    صورتی که در  در .  1۳ماده

 انتظار میرود که  : 

  بگیرد.   به مجموعه شریف استار تعلق  درصد حقوق ماه دوم   ۳0و    درصد اولین حقوق   50از طرف شرکت یا شخص  

 . شودیم ها آن  هیبورس و رانیپذ دانش  ریسا به کمک  صرف باشگاه ییاجرا عوامل توسط مبلغ نیا.

د و تجربیات خود را با دیگران یشرکت کناستار در ترم پس از کارآموزی  ی شریفهادر یکی از وبینارهای دوره  ✓

   د.یدر میان بگذار

 

باشید، در این صورت از شما    Cدر صورتی که بعد از فرایند کارآموزی مایل به ادامه حضور در شریف استار و سطح  .  14ماده

 :انتظار میرود

✓ ( موردی  مطالعه  یک  نظر،  مورد  در شرکت  چندماهه  به حضور  توجه  و  case studyبا  مسائل  از  یکی  از   )

از نظر    یداداخل شرکت که موفق به حل آن شدهها و یا  های موجود در پروژهچالش این چالش    شمایا حتی 

 د. ی تعریف و ارایه کناز پایان کارآموزی ماهه پس   1ظرف بازه موجود بوده اما شرکت به دنبال آن نبود را 

 

 
 

 شود که:صادر می شماگواهی پایان دوره کارآموزی در صورتی برای . 15ماده



آموزشی شریف    گزارش کلی از آنچه در این دوره کارآموزی بر شما گذشته است باید درسامانه در پایان دوره یک   ✓

 .بارگذاری کنید. قالب گزارش در سامانه در اختیار شما قرار گرفته است استار

فرایند  یک متن یا فیلم کوتاه در مورد تجربه خود از حضور در آن شرکت و بطور کلی از کارهای انجام شده و   ✓

 ( برایتان ارسال خواهد شدکارآموزی تهیه شود.) نمونه متن یا ویدیو درخواستی 

 

 

 

 با تشکر از همراهی شما. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


