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 1398در تابستان  توسط دانشجویان کارآموزيواحد اخذ  مراحل
 

لغایـت چهارشـنبه     28/02/1398مورخ  شنبهاز روز  دانشـجویان  واحد کارآموزي معرفی نامه زمان اخذ-1

اي توسـط  خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامهباشد. می سامانه گلستانو از طریق  26/04/8139مورخ 

راهنماي انجـام مراحـل ثبـت درخواسـت کـارآموزي در سـامانه       ( گردد.اداره آموزش دانشگاه صادر نمی

  گلستان مطالعه شود.)
مطابق راهنماي انجام مراحل ثبت  گلستانسامانه  ، دررا درخواست اولیه کارآموزي خودد دانشجویان موظفن-2

پس از تائید گروه آموزشـی   به نام شرکت موردنظر درخواست نمایند و درخواست کارآموزي در سامانه گلستان

، دانشـجویان مـی   روز کاري از زمان ثبت درخواست 2و گذشت و دفتر ارتباط با صنعت توسط اداره آموزش 

دریافـت معرفـی نامـه    توانند با مراجعه به واحد آموزش، کارشناس آموزش (سرکار خانم علیخانی) نسبت به 

هر دانشجو طبق تنظیمات سـامانه حـداکثر    محل کارآموزي) خود اقدام نمایند.  3(براي هر  وزيموقت کارآم

محل کارآموزي مورد نظـر را   3باشد که در نهایت یکی از محل می 3درخواست کارآموزي براي  3مجاز به ثبت 

 توانند نهایی و قطعی نمایند.می

معرفی نامه موقت کارآموزي  3درخواست ثبت شده و  3دانشجویان از ، پس از قطعی شدن محل کارآموزي -3
بـه اداره آمـوزش   موافقت نامه از سوي شرکت محل کـارآموزي  در صورت ارائه صادر و چاپ شده خود، 

گـردد  خود می توانند اقدام نمایند. مجددا تاکید می معرفی نامه قطعی کارآموزيدریافت ، نسبت به دانشگاه
. لذا دانشجویان دقت کافی در دباشگردد و غیرقابل تغییر میعی کارآموزي فقط یکبار صادر میمعرفی نامه قط

نامـه  جهت اخذ معرفی 1انتخاب شرکت محل کارآموزي خود داشته باشند. دانشجویان تنها در موعد مقرر بند 
انتخـاب واحـد    دربایست می دانشجویان داراي معرفی نامه قطعی کارآموزي توانند اقدام نمایند.نهایی می

طی اطالعیه هاي بعدي اداره آموزش دانشگاه و  )1398تیرماه  25الی  23(تیرماه که در  8139ترم تابستان 
 ثبت نام ترم تابستان و اخذ واحـد کـارآموزي  نسبت به  طریق سامانه گلستانبایست از گردد میاعالم می

 ثبت نخواهد گردید.تلقی می گردد و  کان لم یکندر غیر اینصورت کارآموزي آنان خود اقدام نمایند. 

 دانشجویان پس از پایان دوره کارآموزي در شرکت مورد نظر، بایستی ضمن دریافت فایل نحوه ارائه گزارش -4 

مـذکور اقـدام    به تکمیل و ارائه آن به اداره آموزش پس از اتمـام دوره  تبو فرم ارزشیابی کارآموزي خود، نس

      .نمایند. رعایت نکات قید شده در فایل نحوه گزارش کارآموزي توسط تمامی دانشجویان الزامی است

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار             


	3- پس از قطعی شدن محل کارآموزی، دانشجویان از 3 درخواست ثبت شده و 3 معرفی نامه موقت کارآموزی صادر و چاپ شده خود، در صورت ارائه موافقت نامه از سوی شرکت محل کارآموزی به اداره آموزش دانشگاه، نسبت به دریافت معرفی نامه قطعی کارآموزی خود می توانند اقدام نمای...

