«به نام خدا»

راهنمای کارآموزی در سامانه گلستان (از درخواست تا ثبت نمره)

ثبت نمره

ارسال مدارک
کارآموزی
(پس از اتمام
دوره)

ثبت واحد
کارآموزی

ارسال موافقت
نامه واحد
صنعتی

اخذ معرفی
نامه

الف -ثبت درخواست کارآموزی
 -1ابتدا وارد سامانه گلستان شده و مطابق شکل وارد منوی پیشخوان شوید.

 -2مطابق شکل ،گزینه درخواست کارآموزی و درخواست جدید را انتخاب کنید.

ثبت
درخواست
کارآموزی

 -3در فرم باز شده موارد زیر را تکمیل نمایید:
 )1شماره درس :با کلیک روی عالمت سوال ،کارآموزی را انتخاب کنید.
 )2محل کارآموزی :با کلیک روی عالمت سوال لیست پیشفرض نمایش داده میشود .چنانچه محل
کارآموزی مورد نظر در لیست بود آن را انتخاب نمایید.
 )3نام کامل محل کارآموزی :چنانچه محل انتخابی مورد نظر در لیست نبود نام کامل محل
کارآموزی را در این قسمت وارد نمایید.
 )4پست سازمانی گیرنده نامه :در این قسمت پست سازمانی گیرنده نامه را با توجه به محل
کارآموزی مدنظر ثبت کنید (مانند :رییس محترم ،مدیر محترم ،مدیر محترم امور فناوری ،مدیر
محترم بخش تحقیق و توسعه.)....،
 )5آدرس محل کارآموزی :اطالعات محل کارآموزی را در این قسمت مشخص نمایید (شهر محل
کارآموزی ،آدرس ،کدپستی و تلفن).
 نیازی به وارد کردن تاریخ شروع و پایان کارآموزی نیست.
 در انتها گزینه ایجاد را انتخاب کنید.
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 -4پس از ورود اطالعات ،گردش کار کارآموزی ایجاد و مطابق شکل زیر در پیشخوان خدمت نشان داده
میشود.
 در این مرحله برای ارسال درخواست به مدیر گروه بر روی گزینه «تایید و ارسال» کلیک کنید تا درخواست
به مرحله بعد ارجاع داده شود .سایر گزینه ها نیز به ترتیب برای مشاهده گردش کار ،ویرایش و حذف درخواست
قابل استفاده است.

ب -اخذ معرفینامه
درخواست توسط مدیر گروه بررسی شده و استاد کارآموزی توسط ایشان مشخص میگردد .در مرحله بعد پس از
تایید توسط رییس و کارشناس ارتباط با صنعت ،در پیشخوان خدمت معرفینامه جهت رؤیت و چاپ و ارائه به
واحد صنعتی مورد نظر مطابق تصویر صفحه بعد در دسترس خواهد بود.
 در این مرحله حتماً بر روی گزینه «گزارش» کلیک نمایید.
در صفحه بازشده با کلیک بر روی «آمادهسازی جهت چاپ» ،معرفینامه قابل چاپ خواهد بود.
 فعالً از انتخاب گزینه «تأیید و ارسال» اجتناب نمایید (تا انتهای مرحله بعد).

ج -دریافت موافقتنامه از واحد صنعتی و بارگذاری آن
الزم است پس از دریافت نامه رسمی از واحد صنعتی مبنی بر موافقت با درخواست کارآموزی ،تصویر آن را
ارسال نمایید.
 برای انجام این کار ،در پیشخوان خدمت ابتدا گزینه «پردازش» را انتخاب و سپس در ردیف ( 1درخواست
کارآموزی) فایل مربوط به موافقت نامه را ارسال نمایید.

 پس از انجام مراحل فوق ،گزینه «تایید و ارسال» را جهت ارسال موافقتنامه به کارشناس ارتباط با
صنعت انتخاب نمایید.

 پس از تأیید کارشناس ارتباط با صنعت ،درخواست به کارشناس آموزش ارسال شده و ثبت نام واحد
کارآموزی انجام میگردد.

د -بارگذاری مدارک کارآموزی و ثبت نمره(پس از اتمام دوره کارآموزی)
پس از اتمام دوره کارآموزی ،با انتخاب گزینه «پردازش» ،تصویر مدارک الزم (شامل نامه تأییدیه پایان دوره ،فرم
حضور و غیاب ،فرم خالصه دوره ،فرم ارزیابی سرپرست کارآموزی و گزارش کارآموزی) را در ردیفهای  2تا 6
بارگذاری نمایید .فرمها و قالب تدوین گزارش (فرمت  )wordاز طریق وبگاه کارآفرینی و ارتباط با صنعت
( )/https://www.hut.ac.ir/irieقابل دریافت است.

 در ادامه ،مدارک ارسال شده توسط کارشناس ارتباط با صنعت مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید،
برای استاد کارآموزی فرستاده میشود .پس از بررسی مدارک و گزارش کارآموزی و ارزیابی نهایی توسط استاد
کارآموزی ،نمره کارآموزی توسط ایشان ثبت میگردد .در نهایت ،پس از تأیید مدیرگروه و رییس ارتباط با
صنعت ،نمره کارآموزی توسط واحد آموزش ثبت نهایی خواهد شد.

