
 بسمه تعالی

 9317در تابستان  توسط دانشجویان کارآموزیواحد اخذ  مراحل
 

لغایو  هاارشونبه     22/22/1317موور    شنبهاز روز  دانشجویان واحد کارآموزی معرفی نامه زمان اخذ-1

ای توسو   خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامه. باشدمی سامانه گلستانو از طریق  22/20/1317مور  

راهنمای انجوا  مراحوث تبو  درخواسو  کوارآموزی در سوامانه       ) .گردداداره آموزش دانشگاه صادر نمی

  .(گلستان مطالعه شود

مطابق راهنمای انجا  مراحث تب   گلستانسامانه  ، دررا درخواس  اولیه کارآموزی خودد دانشجویان موظفن-2

پس از تائید گروه آموزشوی   به نا  شرک  موردنظر درخواس  نمایند و درخواس  کارآموزی در سامانه گلستان

، دانشوجویان موی   روز کاری از زمان تب  درخواس  2و گذش  و دفتر ارتباط با صنع  توس  اداره آموزش 

دریافو  معرفوی ناموه    نسب  به ( سرکار خانم علیخانی)توانند با مراجعه به واحد آموزش، کارشناس آموزش 

هر دانشجو طبق تنظیمات سوامانه حوداک ر    . خود اقدا  نمایند( محث کارآموزی 3برای هر ) وزیموق  کارآم

محث کارآموزی مورد نظور را   3باشد که در ناای  یکی از محث می 3درخواس  کارآموزی برای  3مجاز به تب  

 .توانند ناایی و قطعی نمایندمی

معرفی نامه موق  کارآموزی  3درخواس  تب  شده و  3دانشجویان از ، پس از قطعی شدن محث کارآموزی -3

، در صورت ارائه موافق  نامه از سوی شرک  محث کارآموزی به اداره آموزش دانشوگاه صادر و هاپ شده خود، 

گردد معرفی نامه مجددا تاکید می. خود می توانند اقدا  نمایند معرفی نامه قطعی کارآموزیدریاف  نسب  به 

لذا دانشوجویان دقو  کوافی در انتخوا      . باشگردد و غیرقابث تغییر میعی کارآموزی فق  یکبار صادر میقط

ناموه ناوایی   جا  اخذ معرفی 1دانشجویان تناا در موعد مقرر بند . شرک  محث کارآموزی خود داشته باشند

انتخوا  واحود تور      دریسو   بادانشجویان دارای معرفی نامه قطعی کارآموزی موی  .توانند اقدا  نمایندمی

بایسو  از  گوردد موی  و طی اطالعیه های بعدی اداره آموزش دانشگاه اعال  موی  تیرماهکه در  1317تابستان 

 . خود اقدا  نمایند تب  نا  تر  تابستان و اخذ واحد کارآموزینسب  به  طریق سامانه گلستان

 نظر، بایستی ضمن دریاف  فایث نحوه ارائه گزارشدانشجویان پس از پایان دوره کارآموزی در شرک  مورد  -0 

به تکمیث و ارائه آن به اداره آموزش پس از اتموا  دوره موذکور اقودا       بو فر  ارزشیابی کارآموزی خود، نس

      .رعای  نکات قید شده در فایث نحوه گزارش کارآموزی توس  تمامی دانشجویان الزامی اس . نمایند

 شکده فنی و ماندسی دانشگاه گرمسارریاس  دان           


