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 به نام خدا

 کارآموزیدرخواست راهنمای ثبت 

 (راهنمای دانشجو)  مخصوص دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

در صورت داشتن شرایط حداقل  کارآموزي درس نامه یمعرف اخذ جهت یکارشناس مقطع انیدانشجو

  :ندینما اقدام ریز شرح به یصنعت مراکز به ارائه منظور بهدر هرترم  واحد گذرانده طبق جدول زیر،

 مجاز سررق  تا اخذ قابل واحدهاي جزء ریز شرررح به هر ترم در کارآموزي درس واحد -

سوب ساب با شده اخذ واحدهاي تعداد که یصورت در .شود یم مح  از شیب کارآموزي احت

 .شد خواهد حذف اضافه واحدهاي باشد مجاز سق 

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

 360 واحد، 2 معادل یساعت 240 واحد، 1 معادل یساعت 136 ای 120 بود :  خواهد ریز شرح به ها

 .واحد 3 معادل یساعت

  3 واحدي، 2 )سرررف ررل  در شررده درج واحد همان برابر ها کارآموزي ریسررا معادل واحد -2

 .بود خواهد (واحدي 6 و واحدي 4 واحدي،

 شماره
 درس

 دانشکده نام درس

حداق
ل 

واحد 
گذران

 ده

ساعت 
 کارآموزی

واحد 
درس 
در 

دل گلستان
عا

 م
حد

وا
 

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

 3 0 360 75 دانشکده مهندسي مواد و فناوری های نوين گروه متالورژی و مواد کارآموزی 2012132

 1 0.5 136 55 دانشکده مهندسي مکانيك 1کارآموزی  1715027

 1 0.5 136 85 دانشکده مهندسي مکانيك 2کارآموزی  1715028

 2 1 240 80 دانشکده مهندسي کامپيوتر کارآموزی 1811034

 4 1  100 دانشکده مهندسي عمران کارآموزی 1811034

 6 6 384 75 فناوری های نوين گروه صنايع چوبدانشکده مهندسي مواد و  کارورزی 2013164

 2 2 300 95 دانشکده مهندسي برق کارآموزی 9013122

 2 2 240 85 دانشکده مهندسي مکانيك کارآموزی 9013122

 

 

ست ، هر  صورت وجود درخوا ست ثبت نماید . بنابراین در  صرا می تواند یک درخوا شجو منح هر دان

انجام پذیرد و یا درخواستتت لب ی فذگ گردد تا امنان ثبت درخواستتت گونه تغییر می تواند روی آن 

 جدید فراهم شود.

 



2 
 

 

 سیستم گلستان به شرح زیر می باشد : در کارآموزیفرآیند مربوط به پیشخوان خدمت درخواست  

 و تایید و ارسال توسط دانشجو  ایجاد درخواست توسط دانشجو (1

  دانشکدهامور کارآموزی کارشناس بررسی  (2

 نماینده ارتباط با صنعت دانشکدهتایید  (3

 دانشکدهامور کارآموزی صدور معرفی نامه توسط کارشناس  (4

 دریافت معرفی نامه قطعی توسط دانشجو از پیش خوان خدمت (5

 توسط دانشجو در فرآیند ثبت نام )انتخاب واحد( ترمدرس  اخذ (6

 کارآموزی دانشکدهامور توسط کارشناس  کارآموزی در ترم  تقاضا شدهفعالیت  ثبت (7

 

 ایجاد درخواست توسط دانشجو -1

به پورتال جامع آموزشرری )گلسررتان( به با اسررتفاده از مرورگر اینترنت اکسرررلورر و یا گوگل کروم  -1

 وارد شوید.  portal.sru.ac.irنشانی 

 وارد شوید.« پیشخوان خدمت»در صفحه اصلی به بخش  -2

 

ثبت »را انتخاب و در ادامه بر روي عبارت  « درخواستتک رآروزو   »در این قسرررمت ، کینک  -3

 کلیک کنید.« درخواست جدید

 

 کارآموزي که در هر ترم اعالم می شودمهلت ثبت درخواست دانشجویان می بایست به 

 توجه داشته باشند.
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 در صفحه جدید: -4

 

 ترم درخواست کارآموزي -1

 شماره درس کارآموزي -2

 تایپ دقیق و کامل محل کارآموزي -3

 فیلدهاي مربوط به نشانی محل کار آموزي را ثبت کردهکلیه  -4

 روي دکمه ایجاد کلیک کرده  -5

 روي دکمه بازگشت کلیک می کنید. -6

 است. در صفحه اصلی پیشخوان ، درخواست شما ایجاد گردیده

 

 در قسمت عملیات آیکن هایی وجود دارد که به شرح هر یک می پردازیم :

 : جهت مشاهده گردش کار تا پایان فرآیند  

 : جهت اصالح درخواست و ایجاد تغییرات احتماکی 

 : جهت ارسال درخواست به نفر بعدي مشخص شده در گردش کار پیشخوان 

 تذکر مهم : در صورتی که این دکمه کلیک نشود امکان بررسی و ترتیب اثر به درخواست وجود نخواهد داشت.
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 : جهت فذگ درخواست در موارد خاص 

دانشکده درخواست شما به کارشناس    کن )تایید و ارسال( فلش سبز رنگ      در نهایت با کلیک روي آی

 3272گزارش به  می توانید خود کارآموزي. از این پس جهت پیگیري مراحل فرآیند ارسرررال می گردد

 .در سیستم گلستان مراجعه نمایید

 

 دانشکده  امورکارآموزیبررسی کارشناس  ( 2          

با کلیک روي آیکن          اقدام به دانشرررکده  امور کارآموزيمسررر ول ، در ادامه مراحل فرآیند 

تایید با کلیک روي آیکن          درخواست به مرحله بعد و در صورت و ویرایش درخواست نموده 

و ثبت دکیل عدم تایید ، درخواسرررت به کارتابل   عدم تایید با کلیک روي آیکن         در صرررورت 

 .دانشجو باز می گردد

 

 ( تایید نماینده ارتباط با صنعت دانشکده3        

دانشجو استآد رآروزو   و  دانشکدهمس ول کارآموزي مشخ ات در این مرحله نیز می بایست 

بت گردیده و و آیکن           کلیک رويبا      با کلیک روي آیکن          درخواسرررتدر محل مربوطه ث

در صررورت عدم تایید با کلیک روي آیکن           و ثبت دکیل عدم همچنین  تایید و ارسررال گردد.

 .می گردد باز امور کارآموزيیا کارشناس تایید ، درخواست به کارتابل دانشجو 

 

 دانشکده کارشناس امورکارآموزی صدور معرفی نامه توسط ( 4

شناس              شجو به کارتابل کار ست دان شکده عودت می گردد تا  امور کارآموزيمجددا درخوا دان

صادر گردد. شجو   براي در این مرحله معرفی نامه جهت ارایه به محل مورد نظر کارآموزي دان

کارشرررناس دانشرررکده روي آیکن                    کلیک کرده و در صرررفحه جدید )گزارش این کار 

را در محل مربوطه ثبت نموده و با  شمآره دانشجوو  ایجآد شمآره جدید( مانند شکل، 1016

در صررورتی که در این مرحله معرفی نامه صررادر می شررود. « زشتتآهده گزارش»کلیک روي 
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شیو الکترونیکی در این رابطه  »دانشرجو با پیغام خطاي در مرحله بعد معرفی نامه صرادر نشرود ،  آر

 اجه خواهد شد.مو« وجود ندارد

 

 

 دریافت معرفی نامه توسط دانشجو ( 5

بعد از صدور معرفی نامه ،درخواست به کارتابل دانشجو بازمی گردد. دانشجو می بایست روي             

سآلآیکن  شاهده گردد. در این زمان  تآیید و ار شده قابل م صادر  کلیک نماید تا  معرفی نامه 

 معرفی نامه پرینت تهیه نماید.می تواند از«                »کلیک روي آیکندر صورت نیاز دانشجو با 

 

 ( ثبت درس و فعالیت کارآموزی7و 6

شرکت نموده و  ست در انتخاب واحد ترم مورد نظر مطابق راهنماهاي موجود  شجو می بای در ادامه دان

شکده با  درس مورد نظر را اخذ نماید. امكان انجام عمليات  »پیغام خطاي در غیر این صورت کارشناس دان

 مواجه خواهد شد. «.وجود ندارد ...   در ترم کارآموزیبه دليل عدم ثبت نام نهايي درس 

صورتی که  شددر نهایت در  شده با شجو اخذ  سط دان  امور کارآموزيکارشررناس ،  درس مورد نظر تو

 خواهد شد. فعآلیک زربوط به ون ثبک، و  نمودهدانشکده ، درخواست را تایید 
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 نکات مهم: 

و بعد از اطمینان کامل به پذیرش  دانشرررجوتا بعد از انتخاب واحد  ثبت درستوصررریه می شرررود  -

زیرا بعد از آن امکان ویرایش معرفی نامه وجود  به تعویق افتد.دانشرررجو در محل کارآموزي ، 

 امکان ویرایش معرفی نامه وجود دارد.  23840در این مرحله با مراجعه به پردازش  ندارد.

 

 1016دانشکده می تواند از گزارش  امور کارآموزيجهت دریافت معرفی نامه مجدد ، کارشناس  -

 استفاده نماید.

 

به دانشجو داده شده است تا دانشجو بتواند، شخ ا پرینت  1016دسترسی به گزارش  همچننی -

شده  ضا  سخه مهر و ام شان می گردد ، ن معرفی نهایی کارآموزي را دریافت نماید . اکبته خاطر ن

در دانشررکده نامه به نشررانی محل کارآموزي که دانشررجو در درخواسررت ثبت نموده ، معرفی 

  موجود می باشد.

 

 مراجعه نمایید. 3272جهت مشاهده وضعیت گردش کار ، می توانید به گزارش  -

 

 

 موفق و پیروز باشید


