راهنماي سامانه كارآموزي دانشگاه سيستان و بلوچستان
اين راهنما براي ثبت اطﻼعات كارآموزي و دريافت معرفي نامه درخواست پذيرش از واحدهاي صنعتي از طريق
سامانه كارآموزي دانشگاه سيستان و بلوچستان مي باشد.
مﺮﺣله  ١ﺛﺒﺖ كارآموزي:
قبل از انجام ثبت نام در سامانه كارآموزي بايد در سيستم گلستان درس كارآموزي را اخد نماييد .بعد از ثبت نام
در گلستان به سامانه كارآموزي وارد شويد .لينك اين سامانه در صفحه اصلي دانشگاه ،بخش مديريت فناوري
اطﻼعات و همچنين صفحه دفتر ارتباط با صنعت بخش صدور معرفي نامه ها ،كارآموزي ،ثبت نام كارآموزي قابل
دسترس است.

صفحه اي مطابق شكل زير باز خواهد شد .در قسمت سمت راست تصوير اطﻼعات خواسته شده را وارد نماييد و
سپس كليد ثبت اطﻼعات را بزنيد.

ﺗوﺟه :كد درس يك عدد هفت رقمي است كه شامل كد دانشكده ،كد گروه و كد درس است .به عنوان مثال درس
كارآموزي  ٢براي يك دانشجو رشته مهندسي معدن از دانشكده مهندسي ٢٤٣٠٣٤٠ ،خواهد بود.
ﺗوﺟه :ترم درس ،ترمي است كه كارآموزي را در آن ترم خواهيد گذرانيد.
ﺗوﺟه :در صورتي كه اطﻼعات اشتباه يا ناقص باشد سيستم اطﻼعات شمارا ثبت نخواهد كرد و پيغام خطايي مبني
بر ناقص بودن اطﻼعات به شما نمايش خواهد داد.
ﺗوﺟه :ثبت اطﻼعات فقط يك بار ﻻزم است و بعد از ثبت اطﻼعات براي مراحل بعد مي توانيد از منوي سمت چپ
با وارد كردن شماره دانشجويي و كد ملي وارد شويد.

 -٢انتخاب محل كارآموزي:
پس از وارد كردن اطﻼعات و كليك روي دكمه ثبت اطﻼعات ،اگر اطﻼعات به درستي وارد شده باشد ،صفحه اي
مانند تصوير زير مشاهده مي كنيد:

پس از ثبت اطﻼعات در دفعات بعدي از قسمت پيگيري كارآموزي وارد سامانه كارآموزي شويد .ﻻزم است براي
دريافت معرفي نامه كارآموزي به امور دانشجويي مراجعه نماييد و شماره بيمه دريافت نماييد .هر دانشجو كد بيمه
مخصوص به خود را دارد .در اين مرحله شماره قرارداد بيمه حوادث را كه از امور دانشجويي دريافت نموده ايد ،در
محل مربوطه درج نماييد.
حال عناوين محل )هاي( كارآموزي را وارد كنيد .لزومي به وارد كردن هر چهار گزينه نيست و هر تعداد معرفي
نامه كه مايليد دريافت كنيد محل هاي مربوطه را تكميل كنيد.

براي دريافت نامه همان طور كه در تصوير زير مشخص شده است روي دكمه دريافت نامه كليك كنيد.

ﺗوﺟه :دقت داشته باشيد قبل از دريافت نامه ،حتما شماره قرارداد بيمه حوادث وارد شده باشد .همچنين اگر در
سامانه ملي كارآموزي ثبت نام كرده ايد تيك "در سامانه ملي كارآموزي ثبت نام كرده ام" را بزنيد.
ﺗوﺟه :نامه اي دريافت شده در قالب فايل  Wordاست چنانچه شكل نامه )فونت ،حاشيه و شماره نامه و  (...توسط
سيستم شما بهم ريخته است آنرا مرتب و چاپ كنيد.

 -٣دريافﺖ معﺮفي نامه اوليه
پس از چاپ معرفي نامه هاي دريافتي به گروه مراجعه كنيد و معرفي نامه ها را به تاييد مدير گروه برسانيد .چنانچه
محل كارآموزي مورد تاييد گروه نباشد مي توانيد مجدد به سامانه مراجعه نموده و محل كارآموزي را تغيير داده
و معرفي نامه جديد دريافت كنيد.
معرفي نامه )هاي( اوليه تاييد شده توسط گروه را به محل كارآموزي مورد نظر ببريد .چنانچه كارآموزي تاييد شود
نامه تاييده پذيرش كارآموزي خودتان را از محل كارآموزي دريافت كنيد.

 -٤دريافﺖ معﺮفي نهايي
تاييده اوليه كارآموزي را به گروه آموزشي مربوطه خودتان ببريد و تا كارشناسان محترم گروه روي برگه تاييده
كارآموزي تان مهر نمايند .براي تاييد نهايي و دريافت معرفي نامه نهايي ،نامه پذيرش كارآموزي را به كارشناس
دفتر ارتباط با صنعت تحويل نماييد.

كارشناس دفتر ارتباط با صنعت ،محلي كه از آنجا پذيرش كارآموزي دريافت كردهايد .در سامانه كارآموزي تاييد
خواهد كرد.
پس از تاييد كارشناس دفتر ارتباط با صنعت مجدد به سامانه وارد شويد .مطابق شكل زير پنجره اي باز شده است
كه محل تاييد شده را نشان خواهد داد.

بر روي گزينه دريافت نامه كليك كنيد .فايلي براي شما باز خواهد شد كه معرفي نامه نهايي شما خواهد بود .با
توجه به اينكه ساعت كارآموزي در رشتههاي مختلف متفاوت است ،در جدول ،ساعت كارآموزي رشته خود را وارد
كنيد و فرم را چاپ كنيد.

شكل زير نمونه معرفي نامه نهايي است .كه بعد از وارد كردن ساعت كارآموزي آن را چاپ و به دفتر ارتباط با
صنعت مراجعه كنيد.

براي امضاء و مهر ،نامه چاپ شده را به دفتر ارتباط با صنعت ببريد .پس از مهر و امضاء همراه با فرم ارزيابي صنعت
از دانشجو كه دانلود كردهايد به محل كارآموزي مراجعه كنيد.

 -٥گذراندن دوره كارآموزي
از جمله مهمترين مزاياي دوره كارآموزي مي توان به آشنا شدن با محيط هاي كاري ،امكان تبادل تجربيات با
ساير دانشجويان ،محك زدن عﻼيق كاري خود ،ايجاد فرصت براي ادامه همكاري با شركت /سازمان مربوطه اشاره
كرد .بنابراین سعي نماييد از فرصت طﻼيي دوره كارآموزي براي حضور در محيطهاي موفق صنعتي ،تجاري و
خدماتي استفاده نماييد و تجارب ارزشمندي كسب نماييد.

