
 ( 4003)1401آموزی تابستان قابل توجه دانشجویان متقاضی کار
 

 

کارآموزی در پیشخوان خدمت سامانه گلستان آماده سازی شده است . امکان ثبت درخواست 

آیین نامه  16ماده  3دانشجویان براساس زمانبندی ثبت درخواست کارآموزی ) موضوع تبصره 

د تا درخواست کارآموزی خود را ثبت و از همان سامانه فرصت دارن 12/4/1401آموزشی ( تا مورخه 

 . معرفی نامه خود را به صورت الکترونیکی دریافت نمایند 

 

 آموزیمراحل ثبت درخواست کار

  4003(  + اخذ درس در بازه انتخاب واحد 12/4/1401خوان خدمت ) تا : ثبت درخواست در پیشدانشجو

 

 آموزیکارتعیین استاد : بررسی و مدیر گروه 

     

  الکترونیکیمعرفی نامه صدور تعیین ساعت کارآموزی و : کارشناس ارتباط با صنعت

 ( 10/7/1401خوان خدمت ) حداکثر تا پیش –بارگذاری گواهی پایان دوره در سامانه گلستان –دریافت معرفی نامه  -1  

 (10/7/1401و فرم های مربوطه به استاد به صورت فیزیکی حداکثر تا ) آموزیتحویل گزارش کار – 2                        

 

 

 ارسال برای استاد مربوطه بررسی و : کارشناس ارتباط با صنعت 

                                             

 (30/7/1401) حداکثر نمره استاد : بررسی و درج                                  

 سمنانمدیریت امور آموزشی دانشگاه 

 دانشجو :



صصی  الف چهار"  قسمتشماره  "ویپست تخ
  دوره کاردانی و کارشناسی ) ویپسته و انویپسته( – بخش 

 ربانهم زمان بندی کارآموزی 

 آنیی انهم آموزشی ( 16ماده  3تبصره  ) موضوع 

 واحد درسی مجاز است . 6الزم به ذکر است در نیمسال های اول و دوم ، کارآموزی با اخذ حداکثر *

 

 اقدام کننده موضوع ردیف
برنامه زمان بندی 

 کارآموزی 

 نیمسال اول

برنامه زمان بندی 

 کارآموزی 

 نیمسال دوم

برنامه زمان بندی 

 کارآموزی

 نیمسال تابستان 

1 
 ثبت درخواست کارآموزی در سامانه گلستان -

  درخواست مراجعه به مدیر  گروه جهت بررسی -

 دانشجو-

 

 دانشجو-

 تا پایان حذف و اضافه 15/6

 نیمسال اول  

 تا پایان حذف و اضافه 1/11

 نیمسال دوم  
 12/4لغایت  1/12

 انتخاب واحد درس کارآموزی در سامانه گلستان  2
 دانشجو-

 

در مهلت انتخاب واحد 

 نیمسال اول 

در مهلت انتخاب واحد 

 نیمسال دوم 

در مهلت انتخاب 

نیمسال واحد 

 تابستان

3 
اعالم نظر در مورد درخواست دانشجو و تعیین استاد 

 در سامانه گلستان 
 13/4لغایت  4/12 2/12لغایت  1/11 15/7لغایت  15/6 مدیر گروه

 15/4لغایت  10/12 20/12لغایت  3/11 20/7لغایت  20/6 دانشجو مراجعه دانشجو به استاد کارآموزی جهت هماهنگی  4

5 

مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت و  -

 دریافت معرفی نامه موقت) نامه جایابی( 

جایابی و صدور معرفی نامه موقت ) نامه  -

 به دانشجو  تحویل

 دانشجو-

 
دفتر ارتباط با  –

 صنعت

 15/4لغایت  4/12 25/12لغایت  3/11 21/7لغایت  20/6

6 
اخذ تاییدیه از محل کارآموزی مبنی بر موافقت با گذراندن 

 کارآموزی و ارائه آن به دفتر ارتباط با صنعت 
 16/4لغایت  10/2 25/12لغایت  3/11 21/7لغایت  21/6 دانشجو-

7 

مراجعه دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت و  -

 دریافت معرفی نامه قطعی 

صدور معرفی نامه قطعی و تحویل فرم های  -

 مربوط به کارآموزی به دانشجو 

 دانشجو-

 
دفتر ارتباط با  –

 صنعت

 

 18/4لغایت  10/2 25/12لغایت  3/11 21/7لغایت  21/6

8 

 به دفتر ارتباط با صنعت ارائه گواهی اتمام کارآموزی -

 

تحویل حضوری گزارش کارآموزی و فرمهای  -

 تکمیل شده به استاد کارآموزی  

 دانشجو-

 

 دانشجو-

 

 10/7 تا حداکثر  15/4لغایت  25/11 5/11لغایت  20/7

 تایید نهایی کارآموزی در سامانه گلستان  9
دفتر ارتباط با 

 صنعت
 30/7حداکثر تا  20/4لغایت  25/11 15/11لغایت  20/7

10 

 ثبت نمره کارآموزی  -

ارسال فرم تکمیل شده مربوط به بازدیدهای  -

 انجام شده به دفتر ارتباط با صنعت 

 استادکارآموزی  -

 

 استادکارآموزی  -
 30/7حداکثر تا  20/4لغایت  15/12 15/11لغایت  1/8

11 
ارسال گزارش مربوط به حق الزحمه اساتید به  -

 دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه 

دفتر ارتباط با 

 صنعت
 10/8حداکثر تا  30/4حداکثر تا  25/12حداکثر تا 


