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طرح دستیار فناوری

ماهه کار دانشجویی در شرکت های پارکی6دوره 

علم و پارک 
دانشگاهفناوری

عتفوزارت 

ارتباط

دانشجویان 
تمام مقاطع

واحدهای 
پارکیفناور 
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پارک های علم و فناوری
بنیاندانشهایشرکت•
فناورواحدهای•

اجرایینهادهای

دانشجویان
کارشناسی•
ارشدکارشناسی•
تخصصیدکتری•

میزبانان مجریان مخاطبان

طرح دستیار فناوری

عتفوزارتملیسطحدر•
فناوریوعلمپارکمنطقهسطحدر•
دانشگاهفناوریوپژوهشمعاونتدانشگاهسطحدر•
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مهارتها افزایش 
و استعدادهای 

دانشجویان

1 2

فرصتهای ایجاد 
برای شغلی 

دانشجویان

3
تقویت شرکتهای 

دانش بنیان با 
تامین نیروی 

متخصص انسانی 

4
افزایش اثربخشی 

دانشجویان و 
جلوگیری از 

خروج نخبگان 
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انعقاد تفاهم 
نامه بین پارک

و دانشگاه

28تا 14
اردیبهشت

ثبت نام

خرداد20تا 1

اطالع رسانی 
"فراخوان"

31تا 10
اردیبهشت

ارزیابی و 
مصاحبه

خرداد تا 21
تیر26

اعالم نتایج

تیر28

1

2

4

3

5

ارسال تفاهم نامه 
28به وزارت تا 

اردیبهشت

شروع فعالیت دستیار
دی30مرداد تا 1از 
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کارت ملی

کارت دانشجویی

مجوز شرکت در طرح

رزومه

1

2

3
4

مدارک الزم 
ثبت نام 
دانشجو

انثبت نام دانشجوی خرداد20تا 1
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پس از پایان نیم
سال ششم

پس از پایان نیم
سال دوم پس از پایان نیم

سال چهارم

تقاضای مهلت 
به دوره ورود 

در قالب طرحدانشجو محوله به وظایف 
بر منطبق فناوری ماهه دستیار 6

ن و از قوانیمی باشد تخصص متقاضی 
.دوره کارآموزی تبعیت می نماید

تعداد واحدهای قابل اخذ توسط 
دانشجو در نیمسال شرکت در طرح، 

باید به نحوی انتخاب گردد که در 
فعالیت ایشان در واحد فناور خللی 

.ایجاد نگردد
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شرایط دانشجویان

درفت و آمد متقاضی در سیستم حضور و غیاب پارک ثبت می شو.
 ددر طرح شرکت نمایدر هر مقطع میتواند هر دانشجو فقط یکبار.



ماه6ساعت کار در 300به ازای 

حمایت مالی دانشجویان
توسط پارک

حمایت مالی دانشجویان
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ثبت نام در سامانه
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ثبت نام در سامانه

1گام 
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2گام 
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ورود به عنوان 
متقاضی دستیاری

انثبت نام دانشجوی
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درخواست دستیاری

انثبت نام دانشجوی
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اطالعات فرم
انثبت نام دانشجوی
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