
  

  قابل توجه دانشجويان كارشناسي دانشكده فني و مهندسي

روالي در  ،با توجه به رويكرد دانشكده مبني بر اصالح در رويه اخذ كارآموزي براي دانشجويان كارشناسي اين دانشكده

درس كارآموزي را اخذ نموده بودند مجدد به پيشخوان 

وزي حتما بايد درس كارآموزي اخذ شده در زمان انتخاب واحد از دروس دانشجو حذف گرديده لذا براي اخذ درس كارآم
  .را اخذ نمايندكارآموزي 

  .صرفا از طريق درخواست ارسال شده از پيشخوان قابل ارائه مي باشد

  .باشدبوده و اين تاريخ قابل تمديد نمي 

 ٣و سپس درخواست جديد

  

  "اطالعيه مهم نحوه اخذ كارآموزي"

قابل توجه دانشجويان كارشناسي دانشكده فني و مهندسي

با توجه به رويكرد دانشكده مبني بر اصالح در رويه اخذ كارآموزي براي دانشجويان كارشناسي اين دانشكده
  .نموده استبه شرح زير تعريف سامانه گلستان 

درس كارآموزي را اخذ نموده بودند مجدد به پيشخوان  ،در انتخاب واحد ٣٩٩٢دانشجوياني كه در ترم 
  . اخذ نمايند اًمراجعه نموده و درس كارآموزي را از اين روال مجدد

درس كارآموزي اخذ شده در زمان انتخاب واحد از دروس دانشجو حذف گرديده لذا براي اخذ درس كارآم
كارآموزي دانشجويان در زمان مقرر شده مطابق راهنماي تصويري ارائه شده درس 

صرفا از طريق درخواست ارسال شده از پيشخوان قابل ارائه مي باشد ،راي شركت مورد نظر دانشجو

 ١٥/٤/١٤٠٠لغايت  ٢٠/٢/١٤٠٠پيشخوان از  تاريخ درخواست كارآموزي در

  :نحوه اخذ درس كارآموزي به شرح زير مي باشد

و سپس درخواست جديد ٢سامانه گلستان و كليك بر روي درخواست كارآموزي ١مراجعه به بخش پيشخوان

٢

٣ 

با توجه به رويكرد دانشكده مبني بر اصالح در رويه اخذ كارآموزي براي دانشجويان كارشناسي اين دانشكده
سامانه گلستان پيشخوان 

دانشجوياني كه در ترم  لذا خواهشمند است
مراجعه نموده و درس كارآموزي را از اين روال مجدد

  ١تذكر مهم * 

درس كارآموزي اخذ شده در زمان انتخاب واحد از دروس دانشجو حذف گرديده لذا براي اخذ درس كارآم
دانشجويان در زمان مقرر شده مطابق راهنماي تصويري ارائه شده درس 

  ٢تذكر مهم * 

راي شركت مورد نظر دانشجوببرگه معرفي نامه 

  ٣تذكر مهم * 

تاريخ درخواست كارآموزي در

نحوه اخذ درس كارآموزي به شرح زير مي باشد

مراجعه به بخش پيشخوان -١

١ 

٢ 



  

، دانشجويان مكانيك ١٧١٣٠٣٩، دانشجويان صنايع 

 

 .اگر محل در اين فيلد وجود نداشت فيلد دو و سه را تكميل نماييد

 ٢و انتخاب واحد كارآموزي ١كليك بر روي عالمت سوال

، دانشجويان صنايع ١٧١٢٠٤٤، دانشجويان عمران ١٧١١١٥٩كد كارآموزي براي دانشجويان كامپيوتر 
  .مي باشد ١٧١٤٠٤٧، ٢و كارآموزي

 پر نمودن فيلدهاي مورد نياز

اگر محل در اين فيلد وجود نداشت فيلد دو و سه را تكميل نماييد. بر روي عالمت سوال كليك نموده و محل مورد نظر را مشخص نماييد
 .عنوان فرد مورد نظر در شركت مذكور را قيد نماييد

١ 

٢ 

٢ 
٣ 

۴ 

۵ 
۶ 

كليك بر روي عالمت سوال -٢

كد كارآموزي براي دانشجويان كامپيوتر  :تذكر *
و كارآموزي ١٧١٤٠٤٦، ١كارآموزي

پر نمودن فيلدهاي مورد نياز -٣

بر روي عالمت سوال كليك نموده و محل مورد نظر را مشخص نماييد )١
عنوان فرد مورد نظر در شركت مذكور را قيد نماييد )٢

١ 

١ 

٧ 

٨ 



  .مراحل را پيگيري نماييد

تاييد محل كارآموزي توسط استاد كارآموزي                    

  

  

  با سپاس

  دانشكده فني و مهندسيآموزش 

  ١٤٠٠بهار 

٢ 

 .عنوان شركت مورد نظر را قيد نماييد

 .خواسته شده را وارد نماييد

 .مي باشد ١٥/٦/١٤٠٠تا  ١٤٠٠

 .تغيير وضعيت دهيد

 .نيازي به پر كردن نيست

 .بر روي ايجاد كليك نماييد
 .و ارسال نماييدتاييد  درخواست را كليك نموده و ١بر روي دكمه ارسال

  .رسدفرايند انتخاب كارآموزي توسط دانشجو در اين مرحله به اتمام مي

مراحل را پيگيري نماييد ٣را بر روي همه موارد قرار داده و از طريق گردش ٢جهت پيگيري مراحل انجام كار وضعيت

  :زير مي باشد

                   راهنما توسط مدير گروه تعيين استادثبت درخواست توسط دانشجو                      
  .ه دانشجو به محل كارآموزيمعرفي نامه جهت ارائ تهيهتاييد و 

  .بعد از اتمام مراحل مي توانيد نامه معرفي را از آموزش دانشكده فني و مهندسي دريافت نماييد

آموزش 

١ 

عنوان شركت مورد نظر را قيد نماييد )٣
خواسته شده را وارد نماييدكليه موارد  )٤
١٥/٤/١٤٠٠در بازه تاريخ  )٥
تغيير وضعيت دهيد "بله"به  )٦
نيازي به پر كردن نيست )٧
بر روي ايجاد كليك نماييد )٨

بر روي دكمه ارسال -٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فرايند انتخاب كارآموزي توسط دانشجو در اين مرحله به اتمام مي

جهت پيگيري مراحل انجام كار وضعيت

زير مي باشد گردش كار بصورت

ثبت درخواست توسط دانشجو                      
تاييد و             

بعد از اتمام مراحل مي توانيد نامه معرفي را از آموزش دانشكده فني و مهندسي دريافت نماييد  

٣ 


