
 به نام خدا

 گلستان سامانه در یکارشناس دوره کارآموزي درس نامه یمعرف اخذ مراحل

 ای دانشجوراهنم

 به ارائه مسظ ر به کارآم زي درس نامه یمعرف اخذ جهت یکارشججسا جج مقطع انیدانشجج  

 :سدینما اقدام ریز شرح به یصسعت مراکز

  قف تا اخذ قابل واحدهاي جزء ریز شرح به تابستان ترم در کارآم زي درس واحد -

 احتسججا  با شججد  اخذ واحدهاي تعداد که یصجج رت در .شجج د یم محسجج   م از

 .شد خ اهد حذف اضافه واحدهاي باشد م از  قف از شیب کارآم زي

 تعداد حسب بر واحدي کی و واحدي مین واحدي، صفر هاي کارآم زي معادل واحد -1

 240 واحد، 1 معادل ی ججا ت 136 ای 120 ب د :  خ اهد ریز شججرح به ها آن  ججا ت

 .واحد 3 معادل ی ا ت 360 واحد، 2 معادل ی ا ت

 واحدي، 2 ) رفصل  در شد  درج واحد همان برابر ها کارآم زي ری ا معادل واحد -2

 .ب د خ اهد (واحدي 6 و واحدي 4 واحدي، 3

ست  -3 ست دهد بنابراین در ثبت درخوا شجو فقط می تواند یکبار درخوا هر دان

 دقت الزم را داشته باشید.

 

 ن(:گلستا سامانه در درخواست ثبت (دانشجو مخصوص)  الف

شجو شجو / آموزش / کاربر منوي قیطر از دان ست / دان ست/ ها درخوا  از که) کارآموزي درخوا

 دیجد درخواست ثبت( /است ریپذ امکان زین 13840 پردازش قیطر

سبت   دکمه روي بر  پس و اقدام شد  خ ا ته اطال ات لیتکم و درس شمار  ثبت به ن

  .دینما کیکل  ادیا

 



 درس شمار  روبروي  ؤال  المت روي بر دیت ان یم درس شمار  داکردنیپ براي -1

 کسید .  ا تفاد  272 گزارش از ای دیینما کیکل

محل کارآم زي را از لیست م ج د در  یستم انتخا  نم د  و یا از بخش دوم خ دتان  -2

 محل م رد را وارد نمایید.

براي یافتن نام شججهر ، کافیسججت قسججمتی از نام را در فیلد  ججمت  و ن شججته و با کلیک  -3

 را مشاهد  و نام م رد نظر خ د را انتخا  نمایید.روي  المت   ال لیست م ج د 

تاریخ شروع و پایان کارآم زي خ د را با هماهسگی مسئ ل کارآم زي دانشکد  خ د در  -4

 این قسمت وارد نمایید.

از پذیرش خ د در محل م رد نظر اطمیسان دارید ، این قسجججمت را با در صججج رتی که  -5

 .را کلیک نمایید «ای اد»و کلید پا خ داد   «بله»و قسمت آخر را نیز با  «بله»

 درخ ا ت خ د را مشاهد  می نمایید . 13840با بازگشت به پردازش 

 . تایید دانشکده امکان اصالح فرم درخواست وجود نداردتوجه : در صورت  -6

 
  دانشکده مخصوص) ب

 دنبال نمایید:دانشکد   مراحل زیر را دراز این به بعد می بایست 

 مدیر محترم گرو تایید  -1

 نمایسد  ارتباط با صسعت دانشکد تایید  -2

کارآم ري جهت ارایه به مرکز م رد نظر)در ص رتی که در دریافت پریست درخ ا ت  -3

 ثبت درخ ا ت  بارت خیر را انتخا  کرد  باشید( 5مرحله 

دریافت پریست معرفی نامه نهایی از کارشججساس صججدور م  ز دانشججکد  جهت ارایه به  -4

 مرکز م رد نظر

صوص)  ج شجو مخ ش  : بعد از دریافت معرفی نامه  دان  واحد انتخا  در ا ت م ظف دان

 .دینما اخذ واحد انتخا  د ت رالعمل طبق را کارآم زي واحد ،تابستان ترم ای معم ل ترم

 .ب د نخ اهد کارنامه در ثبت قابل کارآم زي درس نمر  سص رتیا ریغ در
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