
 
 

  

 «بسمه تعالی»

 گلستان دانشگاه کارآموزینامه شیوه

 مقدمه:

ثِ عٌَاى  عطاحی ضسُ ٍْیل زض فطآیٌس کبضآهَظی ٍ هقطضات کبضآهَظی ثِ هٌظَض اجطای ّطچِ ثْتط ٍ تس ًبهِضیَُ

 ٍ 4، فطم ضوبض3ُ، فطم ضوبض2ُ، فطم ضوبض1ُفطم ضوبضُ زض ایي ضاستب فلَچبضت،.ثبضسیک ضطٍضت الظم االجطا هی

ّبی ًبهِ ٍ فطمثبضس کِ اظ قسوت آییيهَظی هیآاجعای ضطٍضی فطآیٌس کبض ثِ عٌَاىًبهِ تسٍیي گعاضش پبیبًی ضیَُ

    قبثل زستطسی  "www.gu.ac.ir" هسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ اظ جبیگبُ ایٌتطًتی زاًطگبُ گلستبى

ًبهِ ثِ ضطح شیل ثٌسی اجعای فطآیٌسّب زض ضیَُّبی هطتجظ ثب اجطای کبضآهَظی ٍ ظهبىٍظبیف قبًًَی ثرص ثبضس.هی

 ثبضس:هی

 

 یریت فناوری و کارآفرینی دانشگاهوظایف مد: 1ماده
 اضسبلی اظ هسیطگطٍُ  تأییس ضسُ فْطستٍاجس ضطایظ اذص ٍاحس کبضآهَظی ثطاسبس زاًطجَیبى  ًبهِ ثطایصسٍض هعطفی (1-1

عَل ثبظزیس حضَضی اظ هحل کبضآهَظی زاًطجَیبى ٍ توبس تلفٌی ثب سطپطست ٍ هسئَل کبضآهَظی زاًطجَیبى زض  (1-2

 زٍضُ کبضآهَظی

 هَظی زاًطجَیبى آکبض پبیبًی تأییس گعاضش (1-3

 .طجَیبىگیطی اسبتیس اظ هحل کبضآهَظی زاًضاٌّوب جْت اعالع اظ پی( توبس ثب اسبتیس 1-4

  )ضبهل زاًطجَیبى ٍ اسبتیس ضاٌّوبی کبضآهَظی ٍ فطآیٌسّبی هطتجظ ثب کبضآهَظی(( ًظبضت ثطحسي اًجبم کبضآهَظی 1-5

 هطاحل کبضآهَظی ثِ زاًطجَیبى جسیسالَضٍز  ضًٍسًوبیًبهِ ٍ ضیَُتحَیل  (1-6

  

 دانشکده  کارشناسان آموزش : وظایف2ماده
 ٍاحس کبضآهَظی هقطضات هطثَط ثِ قَاًیي ٍ جسیستطیي آضٌبیی ثب  (2-1

زضج ضسُ زض سبیت هسیطیت فٌبٍضی ٍ ضًٍسًوبی ثطاسبس  هتقبضی اذص ٍاحس کبضآهَظی ضاٌّوبیی ثِ زاًطجَیبى (2-2

 کبضآفطیٌی 

 تحصیلی کپی فطم کبضآهَظی زاًطجَیبى زض پطًٍسُ زضج  (2-3

 کتجبً ثِ هسیطیت فٌبٍضی ٍ اًسضفتِ ّباظ زاًطکسُ یکِ ثٌب ثِ زالیل ضا اسبتیس ضاٌّوبییهَظفٌس ّب آهَظش زاًطکسُ (2-4

 گطزز.کبضآفطیٌی زاًطگبُ اعالم ًوبیٌس، ًبم استبز جبیگعیي تَسظ هسیطگطٍُ اعالم 

 فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ ْبیی ًوطُ کبضآهَظی تَسظ کبضضٌبس اًفَضهبتیک آهَظش ثب تأییس ًْبیی هسیطیت ثجت ً (2-5

  

 

 



 
 

 

 : وظایف اساتید راهنما3ماده
 .تطیي هحل اًجبم کبضآهَظیهطبٍضُ الظم ثِ زاًطجَ جْت اًتربة هٌبست اضائِ(3-1

 زاًطجَ اقسام ًوبیس. 8ضاٌّوبیی ًس حساکثط ًسجت ثِ تَاّط استبز ضاٌّوب هی (3-2

 کبضآهَظی زاضتِ ثبضس.ظهبى اذص ٍاحس استبز ضاٌّوب ثبیس اعالعبت آهَظضی کبهل زضذصَظ ( 3-3

زض صَضت ٍ  ، ًظبضت غیطهستقینتوبس تلفٌیکبضآهَظی ثب زاًطجَیبى ٍ سطپطستبى  زٍضُزض عَل هَظفٌس اسبتیس ضاٌّوب  (3-4

  .زاضتِ ثبضٌس کبضآهَظیبظزیس حضَضی اظ هحل ثاهکبى 

 فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ ضسیسُاسبتیس ضاٌّوب ثسٍى گطفتي فطم ضوبضُ زٍ ٍ گعاضش کبضآهَظی کِ ثِ تأییس هسیطیت  (3-5

زض صَضت ثطٍظ چٌیي اتفبقی ًوطُ زاًطجَ اظ حَظُ هسیطیت فٌبٍضی ٍ ثبضٌس.ًویزض سیستن آى اعالم ًوطُ ٍ ثجت  هجبظ ثِ

 گطزز.آهَظش کل صفط اعالم هیکبضآفطیٌی ثِ 

ذَز استبز زاًطجَ ٍ اسبتیس ضاٌّوب زضذصَظ هحل کبضآهَظی زاًطجَیبى حتوبً زقت کبفی زاضتِ ثبضٌس تب زض آیٌسُ  (3-6

  ّبی ذصَصی هعتجط ثبیس زض اٍلَیت ثبضس.یب ضطکت ّبی زٍلتی ٍاًتربة زستگبُ زچبض هطکالتی ًطًَس. ضاٌّوب

ضوبضُ گعاضش ذَز ضا کتجبً زض فطم  ٍ اضسبل پیبهک،  توبس تلفٌی ،ثبضٌس زض ّطثبظزیس حضَضیظف هیَاسبتیس ضاٌّوب ه (3-7

 فتط هسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی تحَیل ًوبیٌس.زپط ًوبیٌس ٍ زض پبیبى زٍضُ کبضآهَظی ثِ  3

 

 : وظایف دانشجوی کارآموز4ماده
 (6تبثستبى تطم  چبضت زضسی ثب ضعبیت)ٍاحس کبضآهَظی ثبیس تٌْب زض تطم تبثستبى اذص گطزز. (4-1

 ثِ عَض حضَضی پیگیطی ًوبیٌس. ًبهِاًتربة هحل کبضآهَظی ٍ زضیبفت هعطفی زض توبهی هطاحل هَظفٌس زاًطجَیبى (4-2

 ًبهِ ثِ هحل کبضآهَظی زاًطجَ ًساضز.ٌی ّیچ گًَِ هسئَلیتی زضذصَظ اضسبل هعطفی یهسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفط

 س.ًوبیًٌبهِ ذَز اقسام تعییي ضسُ ثطای گطفتي هعطفیظهبى زاًطجَیبى ثبیس زض هست  (4-3

ظیطا پس اظ اًتربة هحل  هحل کبضآهَظی ذَز ضا ثب زقت اًتربة ًوبیٌس. ضاٌّوبثبیس ثب هطبٍضُ استبز  زاًطجَیبى (4-4

 کبضآهَظی قبثل تعَیض ًرَاّس ثَز.

بضآهَظی تَسظ استبز ضاٌّوب ٍ یب کبضضٌبس فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی کزض هست ثبظزیس اظ هحل حساکثط زٍثبضزاًطجَیبى اگط  (4-5

 گطزز.ٍاحس کبضآهَظی حصف هی ،حضَض ًساضتِ ثبضٌس

ضٌبس زضصَضت اعالع ثِ استبز ضاٌّوب ٍ کبض زض ضطایظ ذبظ ٍ ضطٍضی زاًطجَیبى ثطای هطذصی زض هست کبضآهَظی (4-6

ضطٍضی است ٍ  ثبضسهی حساکثط یک ًَثت ٍ ثِ هیعاى یک ّفتِ هجبظ  ثِ استفبزُ اظ هطذصی فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ

 ثطگِ هطذصی اظ هحل کبضآهَظی ضا پط ًوبیٌس.

)ّفتِ آذط زض ظهبى تعییي ضسُ تَسظ آهَظش ثبیس  هَظی ذَز ضا حصف کٌٌسآذَاٌّس ٍاحس کبضزاًطجَیبًی کِ هی (4-7

ذَز ضا کتجبً ثِ هسیطگطٍُ ٍ هعبٍى آهَظضی زاًطکسُ اعالم ًوبیٌس ٍ پس اظ هَافقت ثِ آهَظش زاًطکسُ ٍ هَجِ زالیل تیطهبُ( 

  حصف ٍاحس کبضآهَظی صبزض ذَاّس ضس.ًبهِ  ،هسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ

 ثبضس.هجبظ ًوی زض تطم تبثستبىٍاحس کبضآهَظی  ّوعهبى ثباذص ٍاحس زضسی  (4-8

اثتسا زضذَاست ذَز ضا ثِ  8-4اًس ثب ضعبیت ثٌس هَفق ثِ اذص ٍاحس کبضآهَظی ًگطزیسُزاًطجَیبًی کِ تطم آذط ثَزُ ٍ  (4-9

هسیطگطٍُ هطثَعِ کتجبً اعالم ٍ ثعس اظ هَافقت هسیطگطٍُ ٍ تأییس هعبٍى آهَظضی زاًطکسُ ثِ هسیطآهَظضی زاًطگبُ جْت اعالم 



 
 

زض پطًٍسُ  ًظط ًْبیی تحَیل ًوبیٌس زض صَضت هَافقت اصل ًبهِ ضا ثِ زفتط هسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی زاًطگبُ جْت زضج

 ی تحَیل ًوبیس ٍ پس اظ تأییس جْت اًجبم هطاحل اذص ثِ استبز ضاٌّوبی هطثَعِ هطاجعِ ًوبیٌس.کبضآهَظ

 ثبضس.ضعبیت ضئًَبت اذالقی ٍ اجتوبعی تَسظ زاًطجَ زض هحل کبضآهَظی العاهی هی (4-10

 ثبضس. هی ضطٍضیهَظ زض ضٍظّبی تعغیل ضسوی ٍ غیطضسوی زض صَضت ًیبظ هحل کبضآهَظی آحضَض کبض (4-11

 هأهَضیت حتوبً فطم هرصَظ تکویل گطزیسُ ٍ قجل اظ اععام ثِ تأییس ٍاحس هطثَعِ ثطسس.ثِ زض صَضت اععام  (4-12

 

 موزیآگسارش کار: 5ماده
 ّفتِ ثعس اظ اتوبم کبضآهَظی. 2حساکثط تبضید تحَیل گعاضش کبضآهَظی ( 5-1

  wordکبضآهَظی ٍ ثِ صَضتهحل ّبی هطثَط ثِ صفحِ ثِ جعء اضکبل ٍ عکس 30حساقل تعساز صفحبت کبضآهَظی  (5-2

 تْیِ ضَز. ًبهِ گعاضش کبضآهَظی هٌسضج زض سبیت هسیطیت فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌیٍ ثطاسبس ضیَُ

 گطزز.کبضآهَظی ثجت ًویصَضت ًوطُ گعاضش کبضآهَظی ثبیس ثِ تأییس سطپطست کبضآهَظی ثطسس زضغیط ایي (5-3

 

 بندیزمان: 6ماده
 گیطز.اًجبم هی تَسظ هسیطگطٍُ هطثَط 6تطم تعییي اسبتیس ضاٌّوبی کبضآهَظی حساکثط تب اٍل اسفٌسهبُ   (6-1

تب اٍل فطٍضزیي  15تطیي هحل کبضآهَظی اظ ( هطَضت زاًطجَ ثب استبز ضاٌّوبی کبضآهَظی ثطای اًتربة هٌبست6-2

 اضزیجْطت ّطسبل 

 ّطسبل  زِّ سَم اضزیجْطتهحل کبضآهَظی اظ اٍل اضزیجْطت تب  ًْبیی تبضید اًتربة( 6-3

اظ زِّ سَم اضزیجْطت تب  ّبتَسظ هعبٍى آهَظضی زاًطکسُتبضید اضسبل فْطست زاًطجَیبى کبضآهَظی جْت هعطفی ( 6-4

 پبیبى اضزیجْطت هبُ ّطسبل

ثطاسبس تبضید ٍ سبعبت اعالم ضسُ اظ سَی هسیطیت  هعطفی ًبهِ اظ اٍل ذطزاز تب پبیبى ذطزازهبُصسٍض تبضید ضطٍع  (6-5

 فٌبٍضی ٍ کبضآفطیٌی 

 ّطسبل حساکثط پبًعزُ ضْطیَض هبُ ( تبضید ضطٍع ٍ اتوبم کبضآهَظی اٍل تیطهبُ تب 6-6

 ثعس اظ اتوبم کبضآهَظی ضْطیَض هبُ  25 حساکثط (2ٍ4)فطم ضوبضُ  ّبی هطثَعٍِ فطم کبضآهَظی گعاضش ًْبیی( تبضید اضائِ 6-7

 ضْطیَض هبُ  31زض سیستن آهَظضی زاًطگبُ  ًوطُ کبضآهَظی ( آذطیي هْلت ثجت ًْبیی6-8

 

 : سایر موارد7ماده
 ّبی اجطایی زٍلتی ّب ٍ زستگبُ( اٍلَیت اٍل ثطای هحل کبضآهَظی سبظهبى7-1

 هسعَ ثطای استبز ضاٌّوبی کبضآهَظی استفبزُ ًطَز.االهکبى اظ اسبتیس ضَز حتیتَصیِ هی (7-2

  هطتجظ ثب ضضتِ تحصیلیزض ظهیٌِ تَلیسی، تحقیقبتی ٍ اجطایی فعبلیت کبضآهَظی زاًطجَیبى ثبیس  (7-3

 

ثِ  11/12/93جلسِ ضَضای پژٍّص ٍ فٌبٍضی زاًطگبُ هَضخ زّویيصس ٍ  زضهبزُ تٌظین ٍ  7ًبهِ زض ایي آییي

 تصَیت ًْبیی ضسیس.


