
 به نام خدا

 گلستان سامانه در کارآموزي درس نامه یمعرف اخذ مراحل

 (ای دانشجوراهنم)مخصوص دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  

شجو س مقطع انیدان شنا شرایط حداقل واحد  نامه یمعرف اخذ جهت یکار شتن  صورت دا در 

ستان  کارآموزي درس گذرانده طبق جدول زیر،  یصنعت مراکز به ارائه منظور به 98در تاب

 :ندینما اقدام ریز شرح به

 سقف تا اخذ قابل واحدهاي جزء ریز شرح به تابستان ترم در کارآموزي درس واحد -

 احتسووا  با شووده اخذ واحدهاي تعداد که یصووورت در .شووود یم محسووو  مجاز

 .شد خواهد حذف اضافه واحدهاي باشد مجاز سقف از شیب کارآموزي

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

 240 واحد، 1 معادل یسووا ت 136 ای 120 بود :  خواهد ریز شوورح به ها آن سووا ت

 .واحد 3 معادل یسا ت 360 واحد، 2 معادل یسا ت

 واحدي، 2 )سرفصل  در شده درج واحد همان برابر ها کارآموزي ریسا معادل واحد -2

 .بود خواهد (واحدي 6 و واحدي 4 واحدي،  3

 2و  1معیار محاسووبه واحد درس کارآموزي در ترم تابسووتان ح واحد معادل مطابق بند  -3

 می باشد.
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 3 3 0 360 75 دانشکده مهندسي مواد و فناوری های نوين گروه متالورژی و مواد کارآموزی 1711043

 5 1 0.5 136 55 دانشکده مهندسي مکانيك 1کارآموزی  1715027

 5 1 0.5 136 85 دانشکده مهندسي مکانيك 2کارآموزی  1715028

 4 2 1 240 80 دانشکده مهندسي کامپيوتر کارآموزی 1811034

 2 4 4  100 دانشکده مهندسي عمران کارآموزی 1811034

 0 6 6 384 75 دانشکده مهندسي مواد و فناوری های نوين گروه صنايع چوب کارورزی 2013164

 4 2 2 300 95 دانشکده مهندسي برق کارآموزی 9013122

 4 2 2 240 85 دانشکده مهندسي مکانيك کارآموزی 9013122

 

دهد بنابراین در ثرت  کارآموزي هر دانشجججو ف م می تواند یارار درخواسججت -4

 درخواست 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  سته اطال ات لیتکم و درس شماره ثبت به ن  دکمه روي بر سپس و اقدام شده خوا

  .دینما کیکل جادیا



 
 

 درس شماره روبروي سؤال  المت روي بر دیتوان یم درس شماره داکردنیپ براي -1

 .کنید  استفاده 272 گزارش از ای دیینما کیکل

محل کارآموزي را از لیست موجود در سیستم انتخا  نموده و یا از بخش دوم خودتان  -2

 محل مورد را وارد نمایید.

، کافیست قسمتی از نام را در فیلد سمت چپ نوشته و با کلیک روي براي یافتن نام شهر -3

 مشاهده و نام مورد نظر خود را انتخا  نمایید. المت سوال لیست موجود را 

شروع و پایان کارآموزي خود را با  -4 سئول کارآموزيتاریخ  شکده خود  هماهنگی م دان

 در این قسمت وارد نمایید.

از پذیرش خود در محل مورد نظر اطمینان دارید ، این قسووومت را با در صوووورتی که  -5

 .را کلیک نمایید «ایجاد»و کلید  پاسخ داده «بله»و قسمت آخر را نیز با  «بله»

 درخواست خود را مشاهده می نمایید . 13840با بازگشت به پردازش 

 . توجه : در صورت تایید دانشاده اماان اصالح فرم درخواست وجود ندارد -6

 
مهر جهت  15نمره درس کارآموزي اخذ شووده در ترم تابسووتان می بایسووت حداک ر تا  -7

 دانشکده به آموزش کل ارسال شود.قفل نهایی از آموزش 

 



 

  دانشکده مخصوص) ب

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

 .مدیر محترم گروهتایید  -1

 .نماینده ارتباط با صنعت دانشکدهتایید  -2

دریافت پرینت درخواست کارآموري جهت ارایه به مرکز مورد نظر)در صورتی که در  -3

 (.درخواست  بارت خیر را انتخا  کرده باشید ثبت 5مرحله 

دریافت پرینت معرفی نامه نهایی از کارشووناس صوودور مجوز دانشووکده جهت ارایه به  -4

، واحد کار  ترم بعد از این مرحله شوووما می توانید در جریان ثبت نام)  مرکز مورد نظر

 ( .آموزي خود را اخذ نمایید

 

 تذکر مهم : 

صوص)  ج شجو مخ درس  واحد اسووت موظف دانشووجو ،از دریافت معرفی نامه: بعد  دان

ستان ترمو هم در   ادي ترم کارآموزي را )هم در ستورالعمل طبق ،(تاب  اخذ واحد انتخا  د

 .بود نخواهد کارنامه در ثبت قابل کارآموزي درس نمره نصورتیا ریغ در .دینما

فرآیند دانشجو جهت مشاهده  درخواست هاي کارآموزي دانشجویان - 1039گزارش 

 قابل استفاده است


