
 بسمه تعالی

 0011 بهاردر  توسط دانشجویان کارآموزیواحد اخذ  مراحل
 

منورخ   پنجشننبه لغایت   52/30/1033مورخ  شنبهسه روز از  دانشجویان واحد کارآموزی معرفی نامه زمان اخذ-1

اداره آمنوز   ای توسط خارج از موعد مقرر هیچگونه معرفی نامهباشد. میو از طریق سامانه گلستان  01/30/1033

  )راهنمای انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان مطالعه شود.( گردد.دانشگاه صادر نمی

مطابق راهنمای انجام مراحنل ثبنت    گلستانسامانه  ، دررا درخواست اولیه کارآموزی خودد دانشجویان موظفن-5

پس از تائید گنروه آموزشنی و    به نام شرکت موردنظر درخواست نمایند و درخواست کارآموزی در سامانه گلستان

کارتابنل   بنه  با مراجعنه  بدون مراجعه حضوری و ، دانشجویان می توانندارتباط با صنعت توسط اداره آموز دفتر 

نمای مطابق راهمحل کارآموزی( خود  0معرفی نامه موقت کارآموزی )برای هر تصویر رنگی نسبت به دریافت خود 

هنر دانشنجو طبنق تنظیمنام سنامانه       اقدام نمایند. انجام مراحل ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان  

محل کنارآموزی منورد    0باشد که در نهایت یکی از محل می 0درخواست کارآموزی برای  0حداکثر مجاز به ثبت 

 توانند نهایی و قطعی نمایند.نظر را می

فعلی بیماری کرونا در سطح کشور و به منظور جلوگیری از مراجعه حضوری دانشنجویان بنه   باتوجه به شرایط  -0

دانشگاه، در صورم نیاز به اصل معرفی نامه های کنارآموزی صنادر شنده، منی بایسنت نسنبت بنه درخواسنت         

داخلنی   دانشگاه از کارشناس مربوطه سرکار خانم علیخانی 7غیرحضوری معرفی نامه مذکور طبق اطالعیه شماره 

 آموز  دانشگاه اقدام نمایند. 013

می بایست نسبت به بارگذاری و ارسال تصویر تائیده شنرکت   دانشجویان، پس از قطعی شدن محل کارآموزی -0

مبنی بر پذیر  محل جایابی دانشجو جهت گذراندن دوره کارآموزی در کارتابل منذکور مطنابق راهنمنای انجنام     

در غیر اینصورم انتخاب واحد کارآموزی برای ، اقدام نمایند، ر سامانه گلستانمراحل ثبت درخواست کارآموزی د

فقنط  تائیده پذیر  کارآموزی دانشجو توسط شنرکت  گردد مجددا تاکید می نیمسال دانشجو صورم نمی پذیرد.

. لذا دانشنجویان دقنت کنافی در انتخناب شنرکت محنل       دباشو غیرقابل تغییر میقابل بارگذاری و ارسال یکبار 

 کارآموزی خود داشته باشند.  

و  دانشجویان پس از پایان دوره کارآموزی در شرکت مورد نظر، بایستی ضمن دریافت فایل نحوه ارائه گناار   -2

و تائید اسنتاد  کور به تکمیل و ارائه آن به اداره آموز  پس از اتمام دوره مذ تبفرم ارزشیابی کارآموزی خود، نس

اقدام نمایند. رعایت نکام قید شده در فایل نحوه گناار  کنارآموزی توسنط تمنامی     راهنما و مدیرگروه مربوطه 

                                             دانشجویان الاامی است.

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گرمسار          


