دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی سجاد

جلسه توجیهی مجازی کارآموزی
تاریخ ارائه1399/05/06 :

حوزه هاي كلي ارتباط با صنعت
 كارآموزي
 پايان نامه هاي كاربردي
 طرحهاي پژوهشي تقاضامحور
 برگزاري كنفرانسها ،همايشها و ...
 كارآفريني

مكان دفتر ارتباط با صنعت :
ساختمان شماره  ،1طبقه سوم
اتاق 321

ساختار فعلي دفتر ارتباط با صنعت

معاونت پژوهشی

مدیر دفتر ارتباط با صنعت
نمایندگان ارتباط با صنعت
دانشکدهها

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

معرفي نمایندگان ارتباط با صنعت
نام دانشکده

نام و نام خانوادگی نماینده ارتباط با
صنعت

دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی

خانم دکتر نجمه اقبال

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطالعات

آقای دکتر بهزاد بختیاری

دانشکده مهندسی عمران ،معماری و
شهرسازی

آقای دکتر سیدمحمدعلی هاشمی

دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت

آقای دکتر ابراهیم رضایینیک

دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

آقای دکتر سعید کهربایی

شرح وظایف ارتباط با صنعت
كارآموزي:
 شناسایی ،ایجاد ارتباط و اخذ موافقت مراکز صنعتی و خدماتی به منظور جذب کارآموز
 ثبت و نگهداري اطالعات مراکز کارآموزي به صورت بروز شده
 اطالع رسانی منظم مراکز کارآموزي در بسترهاي مناسب (الکترونيکی و)...
 انجام امور اداري مرتبط با کارآموزي از قبيل تنظيم نامههاي معرفی کارآموزي

 ثبت و تحليل تجارب کارآموزيها (پيشنهادات مراکز صنعتی ،دانشجویان و )...براي استفاده در آینده

پاياننامههاي كاربردي:
 جستجو و اطالعرسانی مستمر پایاننامههاي کاربردي به دانشکدهها
 پيگيري امور اداري عقد قرادداد پایاننامههاي کاربردي از دانشکدهها و مراکز صنعتی (دریافت و ارسال پروپوزال ،پيگيري برگزاري

جلسات مشترك ،پيگيري تنظيم قرارداد و) ...
 پيگيري پيشرفت پایاننامههاي کاربردي از دانشکدهها و پيگيري مطالبات مالی مطابق برنامه زمانبندي و تعهدات قرارداد
 تهيه و بروزرسانی بانك اطالعاتی از سوابق پایاننامهها

شرح وظایف ارتباط با صنعت (ادامه)
طرحهاي پژوهشي تقاضا محور:















جستجو و اطالع رسانی مستمر پروژههاي پژوهشی مورد نياز مراکز صنعتی و خدماتی به دانشکدهها در بسترهاي مناسب (الکترونيکی
و)...
مستندسازي مستمر توانمنديهاي صنعتی دانشگاه و اطالع رسانی مناسب به مراکز صنعتی و خدماتی در قالب جلسات مشترك ،ارسال
مستندات و...
جستجو و اطالع رسانی مستمر قوانين ،رویدادها و آیين نامه هاي مرتبط با ارتباط با صنعت
پيگيري امور مرتبط با انعقاد تفاهمنامهها با مراکز صنعتی و خدماتی در راستاي ارتباطات پایدار پژوهشی
تسهيلگري عقد قرارداد طرحهاي پژوهشی از دانشکدهها و مراکز صنعتی (دریافت و ارسال پروپوزال ،پيگيري برگزاري جلسات مشترك،
پيگيري تنظيم قرارداد و) ...
مشاوره به مجریان در زمينه تنظيم پروپوزال طرح هاي پژوهشی
پيگيري و کنترل پيشرفت طرح هاي پژوهشی از دانشکده ها و پيگيري مطالبات مالی مطابق برنامه زمانبندي و تعهدات قرارداد
تهيه و بروزرسانی بانك اطالعاتی از سوابق پروژه هاي پژوهشی
بازاریابی موردي بر مبناي تقاضاي دانشکدهها در مراکز صنعتی و خدماتی
همکاري در مدیریت گرنت با هماهنگی معاونت پژوهشی
برنامهریزى بازدیداساتيد از مراکز صنعتی و خدماتی در راستاي گسترش ارتباط با صنعت
تسهيلگري در امور ارتباطات ذي نفعان پروژه (کارفرما  ،مجري ،ناظر و )...در طول اجراي پروژه
تهيه گزارشات عملکردي مورد نياز داخل و خارج از دانشگاه مرتبط با طرحهاي پژوهشی

شرح وظایف ارتباط با صنعت (ادامه)
رويدادهاي آموزشي ،پژوهشي و كاربردي در قالب كنفرانس ،همايش و سمینار
 برگزاري سمينارهاي پژوهشی
 هماهنگی به منظور برگزاري کنفرانسهاي علمی و معتبر ملی و بين المللی (کميته اجرایی کنفرانس)
 برگزاري همایشهاي کاربردي صنعتی با هدف آموزش کاربردي ،انتقال تجربه و ...
 برگزاري نشستهاي ارتباط دانشگاه و جامعه
.....

فعالیتهاي انجام شده
كارآموزي و كارِيابي:
 بروزرسانی محلهاي کارآموزي در کليه رشتههاي دانشگاه (بيش از  1000محل کارآموزي) و بارگذاري در سایت دانشگاه
واخذ موافقت مراکز صنعتی و خدماتی به منظور جذب کارآموز

 معرفی دانشجویان به صنعت جهت هماهنگی پروژههاي درسی و فعاليت و همکاري در صنایع
 معرفی فارغالتحصيالن به صنعت از طریق اطالعرسانی نيازهاي صنعت در کانال دانشگاه

پاياننامههاي كاربردي:
 جستجو و اطالعرسانی مستمر پایاننامههاي کاربردي به دانشکدهها از طریق ارتباطات در صنایع و واحدهاي صنعتی و

خدماتی
 تعریف و هدفگذاري شاخص پایاننامههاي کاربردي و هدایت دانشجویان به سمت اخذ پایاننامههاي مورد نياز صنعت از
طریق اعالم نيازمنديهاي صنعت توسط دفتر ارتباط با صنعت ( %10از کل پایاننامههاي سال  %15 ،1397در سال  1398و
 %25در سال )1399

طرحهاي پژوهشي تقاضا محور:
 انجام بيش از  34طرح پژوهشی و بيش از  23پروژه اینترنشيپ توسط اعضاي هيأت علمی و مرکز تحقيقات سجاد

پل ارتباطي با دفتر ارتباط با صنعت
راهاندازیکانالمعاونتپژوهشیدرشبکههایاجتماعی

SUT_VP_R

SUT_VP_R

پل ارتباطي با دفتر ارتباط با صنعت (ادامه)

شماره تماس دفتر ارتباط با صنعت:
051 -36029000
داخلی  128و شماره مستقیم
051 -36029312
Email: mmohajer792@gmail.com
ID telegram: Mmohajer_b

لیست آزمایشگاههاي پژوهشي
ردیف

نام آزمایشگاه

مسئول

ID Telegram

1

آزمایشگاه رباتيك و سيستمهاي هوشمند SUT
( SUT Institute of Robotics and
)intelligence System

دکتر نجمه اقبال،
دکتر هادي کالنی

@ne34914086
@SUT_Robotics

مهندس اميرحسين انضباطی،
دکتر محسن باقري
دکتر اميرمسعود امينيان مدرس،
دکتر اميرفرید امينيان مدرس
دکتر بشرا رجائی،
مهندس سميه اسالمی

@Amir_HE1360
@m8_bagh

2

البراتوار مهندسی صنایع و سيستمها

3

آزمایشگاه رمزنگاري و مخابرات امن

4

آزمایشگاه تخصصی سامانههاي رایانهاي کاربردي

5

@afamodarres
@brajaei
@s0may3

آزمایشگاه تخصصی اینترنت اشياء
Internet of Things

دکتر عباس گلمکانی

@Mohsen_4040

6

آزمایشگاه طراحی مدارهاي مجتمع

دکتر حميدرضا رضاییده سرخ،
دکتر نسيم روانشاد

7

آزمایشگاه بررسیهاي غيرمخرب پيشرفته مواد

@Hamidreza_Rezaee_Dehso
rkh
@nravanshad
@Skahrobaee
@i_a_akhlaghi

8

آزمایشگاه بينایی کامپيوتر

دکتر سعيد کهربائی،
دکتر ایمان احدي اخالقی
دکتر بشرا رجائی،

@brajaei
@s0may3

لیست آزمایشگاههاي پژوهشي (ادامه)
مسئول

ID Telegram

ردیف

مهندس امير باوفاي طوسی

@Amir_99_2020

دکتر امين نوري

@Amin_Noori_N

11

آزمایشگاه پردازش هوشمند سیگنال

دکتر اميرفرید امينيان مدرس،
دکتر بهزاد بختياري

@afamodarres
@Bbakhtiari

12

آزمایشگاه بهینهسازی انرژی الکتریکی

دکتر سميه حسن پور،
دکتر محسن قاینی

@Mohsen59gh

13

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

دکتر مرتضی کفایی

@Mkafaee1988

14

مركز بهرهوری و ارتقا كسب و كار

دکتر ابراهيم رضایینيك

@ernik54

15

آزمایشگاه كالن داده ()Big Data

دکتر محمدمهدي سالخورده حقيقی
دکتر رضا شمسایی

@SlkHaghighi

9
10

نام آزمایشگاه
آزمایشگاه سيستمهاي نهفته
ESRL
آزمایشگاه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
(Machine Learning and Artificial
)Intelligence Lab

پروژههاي سال  1396تا كنون

رديف

1

عنوان پروژه
بررسی روش هاي مختلف قرارداد از منظر نوع قراردادها

كارفرما

وضعیت پروژه

سال انعقاد قرارداد

شرکت آبفا

پيشرفت %100

1395

2

تدوین برنامه راهبردي و عملياتی شهر و شهرداري تایباد

شهرداري تایباد

پيشرفت %100

1395

3

تدوین برنامه راهبردي و عملياتی شهر و شهرداري کاریز

شهرداري کاریز

پيشرفت %100

1395

تدوین برنامه راهبردي و عملياتی شهر و شهرداري مشهد

شهرداري مشهد

ریزه

ریزه

4

5

(سه عاملی ،طرح و ساخت)BOT ،

تدوین برنامه راهبردي و عملياتی دانشگاه تربت حيدریه

دانشگاه تربت

حيدریه

پيشرفت %100

پيشرفت %100

1395

1396

شناسایی ،مدلسازي و مستندسازي نيازمنديهاي سازمان
6

مدیریت پسماند شهرداري مشهد در طراحی و توليد سيستم
جامع نرمافزاري

شهرداري مشهد

پيشرفت %100

1396

پروژههاي سال  1396تا كنون (ادامه)

رديف

عنوان پروژه

7

فرصت هاي سرمایه گذاري انرژي در استان خراسان

8

9

10

طراحی و ساخت دستگاه غيرمخرب جریان گردابی به منظور
مشخصهیابی خطوط ریلی قطار شهري مشهد

كارفرما
شرکت گاز
خراسان رضوي

وضعیت پروژه

پيشرفت %100

سال انعقاد قرارداد

1397

شرکت
بهرهبرداري قطار

پيشرفت %100

1397

شهري

طرح نظرسنجی و آگاهی بخشی شهروندان منطقه  9نسبت

شهرداري

به معيارهاي موثر در مکانيابی ساختمانهاي جدید شهرداري

مشهد -واحد

مشهد

آمار و پژوهش

طرح تدوین برنامه راهبردي و عملياتی پنج ساله پژوهشکده

پژوهشکده

زعفران دانشگاه تربت حيدریه ()1402-1398

زعفران

پيشرفت %100

پيشرفت %95

1398

1398

پروژههاي سال  1396تا كنون (ادامه)

رديف

عنوان پروژه

كارفرما

وضعیت پروژه

11

مکانیابی و مسيریابی واحدهاي اتفاقات و عمليات در شرکت شرکت توزیع نيروي
برق مشهد
توزیع برق مشهد

%95

12

شرکت توزیع نيروي
برق مشهد

%90

13

14
15

تعمير و نگهداري پيشگيرانه ( PMتجهيزات توزیع با
روشهاي ترکيبی RFIDواینترنت اشيا و )GIS
مطالعات تحقيقاتی و پژوهشی تجاريسازي کریدورهاي حمل
و نقلی کشور
طراحی و ساخت دستگاه تونلشوي قابل حرکت بر روي

1398
1398

معاونت حمل و
نقل وزارت راه و

%80

1398

شهرسازي
شهرداري مشهد

%70

طرح پژوهشی شناسایی و بازنگري شاخصهاي تأثيرگذار بر
شرکت توزیع
مدیریت مصرف و ارائه راهکارهاي الزم در جهت بهبود آنها نيروي برق مشهد

%80

خطوط ریلی شرکت بهرهبرداري قطار شهري مشهد

سال انعقاد قرارداد

1398
1398

پروژههاي سال  1396تا كنون (ادامه)

رديف

16

17

18

عنوان پروژه

معاونت برنامهریزي
مطالعه ،تحليل و مدلسازي الگوي بهينه نظارت بر پيمانهاي و توسعه سرمایه
انسانی شهرداري
فضاي سبز شهري
مشهد
معاونت برنامهریزي
بررسی ،شناسایی و اولویتبندي استانداردهاي کالن فرآیند و توسعه سرمایه
انسانی شهرداري
برنامهریزي و توسعه سرمایه انسانی
مشهد
طرح پژوهشی تحقيقات بازاریابی
ارزیابی فرآیندهاي موجود تأمين کاال در حوزه آب و

19

فاضالب داخل و خارج کشور و شناسایی مدلهاي موفق تر

در شرکت آب و فاضالب مشهد
20

كارفرما

شرکت گهر پروتئين
شرکت آب و
فاضالب مشهد

آسيبشناسی اجراي خدمات غير حضوري در حوزه مشترکين

شرکت آب و

و ارائه راهکارهاي بهبود در شرکت آب و فاضالب مشهد

فاضالب مشهد

وضعیت پروژه

سال انعقاد قرارداد

%95

1398

%90

1398

%100

1398

%0

1399

در مرحله انعقاد قرارداد

پروژههاي سال  1396تا كنون (ادامه)

رديف

21

عنوان پروژه
بازنگري طرح جامع با رویکرد ارتقاء بهره وري اقتصادي و بروز

كارفرما

وضعیت

سال انعقاد

پروژه

قرارداد

شهرداري مشهد

در مرحله انعقاد قرارداد

شهرداري مشهد

در مرحله انعقاد قرارداد

23

سامانه کنترل هوشمند و مرکزي تقاطع هاي فرماندهی شهر مشهد

شهرداري مشهد

در مرحله انعقاد قرارداد

24

مهندسی مجدد فرآیندهاي حوزه خدمات شهري شهرداري مشهد

شهرداري مشهد

در مرحله داوري پروپوزال

22

رسانی بسته هاي سرمایه گذاري
مهندسی معکوس ،طراحی و ساخت اسپيد سنسور سيستم ترکشن
ناوگان خط  1و  2به همراه تدوین اسناد فنی طراحی و ساخت
()TDP

گردش مالی پسماند (ارزیابی اقتصادي فعاليتهاي مدیریت اجرایی
25

پسماند با هدف بررسی و پيشنهاد تغييرات محتمل در فرآیندهاي

شهرداري مشهد

در مرحله داوري پروپوزال

جاري)

26

آسيبشناسی و تدوین فهرست بهاي پيمانهاي خدمات شهري

شهرداري مشهد

در مرحله داوري پروپوزال

مراحل انتخاب كارآموزي
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم متقاضی کارآموزی
ترم تابستان 1398-99
مراحل انتخاب و آغاز کارآموزی به شرح زیر میباشد:
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

بازه زمانی

 1399/04/15الی
1399/05/12

 1399/04/30الی
1399/05/15

مراحل انتخاب كارآموزي -ادامه
مرحله

شرح

بازه زمانی

10

دفتر ارتباط با صنعت :بررسی انتخاب واحد

11

دانشجو :مراجعه به پورتال ودریافت فرم معرفینامه نهایی

 1399/05/10الی
1399/05/26

12

دانشجو :ارائه معرفینامه نهایی به محل کارآموزی و آغاز کارآموزی

 1399/05/10الی
1399/05/30

13

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

 1399/05/10الی
1399/06/01

توجه:
 -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.
 -3تاریخهای اعالم شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمیباشد.
 -4در صورت نبودن 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.

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک)

 -1انتخاب منوی کارآموزی از
سربرگ آموزشی در پورتال
آموزشی

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -2ارسال درخواست اولیه

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

این توضیحات را
حتماً مطالعه کنید.

 -3انتخاب محل
کارآموزی از طریق لینک
مشخص شده

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه
 -4محل کارآموزی را با
توجه به اطالعات تکمیلی
جستجو کنید.

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -1-4به عنوان مثال
رینگسازی مشهد به
عنوان محل کارآموزی
انتخاب شد.

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -5تأیید محل
کارآموزی

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -6مراجعه به پورتال دانشجویی-
کارآموزی و دریافت و پرینت
فرمهای مربوطه

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -1-6فرم معرفینامه اولیه

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -2-6فرم پیوست معرفینامه

نمایش مراحل كارآموزي (شماتیک) -ادامه

 -7دریافت معرفی نامه نهایی و
ارسال آن

ت
با شکر از توجه ماش

با تشکر از توجه شما
پيشنهادات و نظرات
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