راهنماي نحوه اخذ معرفي نامه كارآموزي و كارورزي در گلستان
مرحله اول :
ابتدا از منوي پيشخوان خدمت گزينه « درخواست كارآموزي » را انتخاب نماييد  .سپس با كليك بر روي گزينه «درخواست
جديد» (شكل )1وارد پردازش درخواست كارآموزشي (شكل  )2شده و فرم را تكميل نماييد.

شكل 1

شكل 2
مرحله دوم:
در اين مرحله دانشجو مي بايست درخواست را تاييد و ارسال نمايد .الزم به ذكر است اين درخواست شامل انتخاب شماره درس
(با كليك بر روي عالمت سؤال شماره درس را انتخاب نماييد ،).آدرس و محل كارآموزي و يا كارورزي است و در آخر با كليك
بر روي گزينه ايجاد در پايان صفحه درخواست ثبت مي گردد( ..شكل )3

شكل 3
بعد از ايجاد درخواست و برگشت به صفحه قبل  ،درخواست به پيشخوان اضافه گرديده و طبق (شكل ) 4شامل گزينه هايي به
شرح ذيل مي باشد:
 :1نمايش گردش كار درخواست ( شكل شماره )5
 :2ويرايش درخواست ايجاد شده در صورت لزوم
 :3حذف درخواست
 :4تاييد و ارسال درخواست به گروه مربوطه

شكل 4

شكل شماره 5
مرحله سوم:
در اين مرحله مدير گروه مربوطه پس از بررسي درخواست دانشجو در صورت موافقت با محل كارآموزي و يا كارورزي
درخواست را تاييد و در غير صورت با عدم تاييد درخواست به دانشجو باز مي گردد تا محل ديگري براي كارآموزي
انتخاب گردد.
مرحله چهارم:
در صورت تاييد گروه ،درخواست به دانشجو ارجاع مي گردد  .در اين مرحله دانشجو مي بايست به صورت شفاهي
موافقت محل كارآموزي و يا كارورزي رو اخذ و درخواست را تاييد نمايد .در صورت عدم موافقت از سوي محل
انتخابي كارآموزي يا كارورزي  ،دانشجو درخواست را عدم تاييد مي نمايد و دوباره اقدام به درخواست محل كارآموزي
يا كارورزي جديد مي نمايد.
مرحله پنجم:
در صورت تاييد محل درخواستي توسط دانشجو ،درخواست به كارشناس گروه مربوطه ارجاع مي گردد و بعد از بررسي
در صورت دارا بودن شرايط اخذ كارآموزي يا كارورزي درخواست تاييد مي گردد و در غير اين صورت با عدم تاييد و
توضيح داليل رد  ،درخواست به دانشجو بر مي گردد.
مرحله ششم:
در اين مرحله مديرگروه استاد كارآموزي يا كارورزي را تعيين و درخواست را تاييد مي نمايد( .شكل شماره ) 6

شكل شماره 6
مرحله هفتم:
بعد از تاييد امور مالي دانشكده ،درخواست كارآموزي يا كارورزي توسط معاونت پژوهشي -دفتر ارتباط با صنعت تاييد
و معرفي نامه نهايي كارآموزي يا كارورزي آماده چاپ توسط دانشجو از مسير گزارش  1116سيستم گلستان مي باشد
توجه:
دانشجويان گرامي ،در طي فرآيند چاپ معرفي نامه نهايي كارآموزي و يا كارورزي به اين نكته توجه داشته باشند كه در
قسمت نوع نامه ،حتما نسبت به انتخاب گزينه مناسب (نامه كارآموزي يا نامه كارورزي) توجه كافي را داشته باشند.

