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قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری (ترم تابستان تحصیلی  )1398-99درس کارآموزی را انتخاب نمودند،
ضمن آرزوی سالمتی و بهروزی به اطالع میرساند فرایند انتخاب محل کارآموزی فقط بصورت الکترونیکی و از
طریق پورتال دانشجویی امکانپذیر میباشد .جدول شماره یک برنامه زمانبندی و فرایند انتخاب کارآموزی را
نشان میدهد .همچنین به منظور رفاه و حفظ سالمتی دانشجویان گرامی ،آزمایشگاههای پژوهشی دانشگاه برای
تابستان امسال کارآموز میپذیرند که در جدول شماره دو ،نام این آزمایشگاهها ارائه شده است و پل ارتباطی
مجازی با مسئولین آزمایشگاه ذکر گردیده است لذا دانشجویانی که برای کارآموزی خود ،شرکتی را شناسایی
ننمودهاند؛ میتوانند برای کارآموزی با هماهنگی مسئول مربوطه آزمایشگاه ،محل کارآموزی خود را در دانشگاه و
آزمایشگاه پژوهشی مورد نظر انتخاب نمایند .به همین منظور خواهشمند است از مراجعه حضوری به دانشگاه و
دفتر ارتباط با صنعت خودداری فرموده و در صورت هرگونه مشکل یا سؤالی از طریق پلهای ارتباطی مجازی که
برای شما تعریف شده است و در انتهای این اطالعیه ارائه شده ،اقدام فرمایید.
جدول - 1مراحل انتخاب و آغاز کارآموزی در ترم تابستان سال تحصیلی 1398-99

شرح

مرحله
1

دانشجو :هماهنگی با محل کارآموزی جدید به صورت ضمنی

2

دانشجو :مراجعه به پورتال دانشجویی و کنترل شرکت و بررسی ظرفیت

3

دانشجو :ثبت درخواست در پورتال دانشجویی

4

دفتر ارتباط با صنعت :بررسی درخواست و تأیید

5

دانشجو :مراجعه به پورتال و دریافت معرفینامه اولیه و فرم شماره یک

6

دانشجو :تأیید فرم شماره یک توسط محل کارآموزی

7

دانشجو :مراجعه به پورتال و تکمیل فرم شماره یک و آپلود تصویر فرم شماره یک امضا شده

8

دفتر ارتباط با صنعت :بررسی فرم یک و انتخاب استاد کارآموزی

9

دانشجو :انتخاب واحد کارآموزی در تاریخ اعالم شده

10

دفتر ارتباط با صنعت :بررسی انتخاب واحد

11

دانشجو :مراجعه به پورتال ودریافت فرم معرفینامه نهایی

12

دانشجو :ارائه معرفینامه نهایی به محل کارآموزی و آغاز کارآموزی

بازه زمانی

 1399/04/15الی
1399/05/12

 1399/04/30الی
1399/05/15
 1399/05/10الی
1399/05/26
 1399/05/10الی
1399/05/30
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مرحله
13

بازه زمانی

شرح
دانشجو :آپلود گواهی شروع به کار کارآموزی تا یک هفته بعد از آغاز کارآموزی

 1399/05/10الی
1399/06/01

در رابطه با برنامه زمانبندی و نحوه انتخاب درس کارآموزی به موارد زیر توجه داشته باشید:
 -1ارائه معرفینامه نهایی و آغاز کارآموزی منوط به انتخاب واحد میباشد.
 -2کلیه فرایندهای کارآموزی از طریق پورتال انجام میپذیرد .لذا از طریق پورتال پیگیری فرمایید و از مراجعه حضوری
خودداری فرمایید .به منظور راهنمایی بهتر شما عزیزان فایل اسالیدهای جلسه مجازی کارآموزی (جلسه تاریخ
 )1399/05/06در کانال دانشگاه و کانال معاونت پژوهشی قرار گرفته است که کلیه مراحل را بصورت شماتیک و
تصویری توضیح داده است.
 -3تاریخهای اعالم شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد.
 -4در صورت نبو دن نام محل کارآموزی در پورتال ،فرم مربوط به ثبت محل کارآموزی را از سایت دانشگاه
( ) sadjad.ac.irبخش معاونت پژوهشی /دفتر ارتباط با صنعت /کارآموزی؛ دانلود و پرینت نمایید و پس از تکمیل
نمودن و تأیید نماینده محترم کارآموزی گروه به دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه تحویل دهید.
 -5قبل از دریافت معرفینامه نهایی اقدام به کارآموزی ننمایید .زیرا عالوه بر اینکه جزء ساعتهای کارآموزی لحاظ
نخواهد شد بیمه نیز برای آن در نظر گرفته نمیشود.
 -6حتماً حداکثر یک هفته بعد از آغاز کارآموزی ،فرم تأییدیه شروع به کار را آپلود نمایید.
در ادامه مجدداً درخواست میشود در محل کارآموزی و سایر اماکن عمومی موارد بهداشتی را مطابق با پروتکل وزارت
محترم بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت نمایند .همچنین برای حفظ سالمتی و رفاه دانشجویان عزیز،
کلیه مراودات با اساتید کارآموزی از طریق شبکه اجتماعی تلگرام صورت خواهد گرفت .لذا خواهشمند است موارد زیر را
با دقت مطالعه نموده و بر اساس آن اقدام فرمایید.
 -1کلیه فرم ها و گزارشات خام مورد نیاز شما برای واحد کارآموزی در آدرس اینترنتی دفتر ارتباط با صنعت در
وبسایت دانشگاه قرار گرفته است.
 -2اسکن فرم شماره یک و نامه تأییدیه شروع به کار کارآموزی از طریق پلهای ارتباطی دفتر ارتباط با صنعت و پورتال
دانشجویی ارسال نمایید.
 -3هر گونه سؤال فنی در حوزه محل کارآموزی خود داشتید با اساتید خود در شبکه اجتماعی تلگرام در میان بگذارید تا
اساتید محترم راهکار الزم را در اختیار شما بگذارند.
 -4کلیه گزارشات خود در محل کارآموزی را از طریق پورتال آموزشی ارسال نمایید.
 -5با هماهنگیهای انجام شده معاون محترم پژوهشی و معاون محترم آموزشی موعد تحویل گزارشات کارآموزی و تأییدیه
پایان کار تا آخر شهریور تعیین شده است و این زمان قابل تمدید نیست.

با آرزوی موفقیت دانشجویان گرامی
معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی سجاد -دفتر ارتباط با صنعت
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جدول - 2لیست آزمایشگاههای پژوهشی به همراه نام مسئول و پل ارتباطی در شبکه مجازی تلگرام

ردیف

نام آزمایشگاه

مسئول

ID Telegram

آزمایشگاه رباتیک و سیستمهای هوشمند
1

SUT
( SUT Institute of Robotics and

دکتر نجمه اقبال،
دکتر هادی کالنی

@ne34914086
@SUT_Robotics

)intelligence System
مهندس امیرحسین
2

البراتوار مهندسی صنایع و سیستمها

3

آزمایشگاه رمزنگاری و مخابرات امن

انضباطی،

@Amir_HE1360
@m8_bagh

دکتر محسن باقری
دکتر امیرمسعود
امینیان مدرس،
دکتر امیرفرید امینیان

@afamodarres

مدرس
4
5

آزمایشگاه تخصصی سامانههای رایانهای

دکتر بشرا رجائی،

کاربردی

مهندس سمیه اسالمی

آزمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء

دکتر عباس گلمکانی

Internet of Things

@brajaei
@s0may3
@Mohsen_4040

دکتر حمیدرضا
6

آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

رضاییده سرخ،

@Hamidreza_Rezaee_Dehsorkh
@nravanshad

دکتر نسیم روانشاد
7

8
9

آزمایشگاه بررسیهای غیرمخرب پیشرفته
مواد

دکتر سعید کهربائی،
دکتر ایمان احدی

@Skahrobaee
@i_a_akhlaghi

اخالقی

آزمایشگاه بینایی کامپیوتر

دکتر بشرا رجائی،

)(MVLab

مهندس سمیه اسالمی

آزمایشگاه سیستمهای نهفته

مهندس امیر باوفای

ESRL

طوسی

@brajaei
@s0may3

@Amir_99_2020

آزمایشگاه یادگیری ماشین و هوش
10

مصنوعی
(Machine Learning and Artificial
)Intelligence Lab

دکتر امین نوری

@Amin_Noori_N
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ردیف

نام آزمایشگاه

11

آزمایشگاه پردازش هوشمند سیگنال

12

آزمایشگاه بهینهسازی انرژی الکتریکی

13

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

14

مرکز بهرهوری و ارتقا کسب و کار

15

آزمایشگاه کالن داده ()Big Data

مسئول

ID Telegram

دکتر امیرفرید امینیان
مدرس،

@afamodarres
@Bbakhtiari

دکتر بهزاد بختیاری
دکتر سمیه حسن پور،
دکتر محسن قاینی
دکتر مرتضی کفایی
دکتر ابراهیم
رضایینیک

@Mohsen59gh

@Mkafaee1988
@ernik54

دکتر محمدمهدی
سالخورده حقیقی

@SlkHaghighi

دکتر رضا شمسایی
شماره تماس دانشگاه05136029000 :
شماره داخلی دفتر ارتباط با صنعت128 :
شماره تماس مستقیم دفتر ارتباط با صنعت051 -36029312 :
آیدی تلگرام کارشناس دفتر ارتباط با صنعتID: Mmohajer_b :
رایانامهmmohajer792@gmail.com :

کانال معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور معرفی محلهای کارآموزی و رویدادهای مرتبط به آدرس
 @SUT_VP_Rمعرفی میگردد.
آدرس اطالعات کارآموزی در وبسایت دانشگاه:
https://www.sadjad.ac.ir/research/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

