دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه سجاد

راهنمای انتخاب کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401

1400/07/08

شرایط انتخاب کارآموزی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401

نکات مهم در خصوص انتخاب کارآموزی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401
-1باتوجه به قوانین آموزشی ،امکان انتخاب کارآموزی و گذراندن آن در نیمسال تحصیلی اول(مهر) و دوم(بهمن) صرفا
برای دانشجویانی امکان پذیر است که در آن نیمسال فارغ التحصیل خواهند شد .به طور معمول ،واحد کارآموزی
بایستی در نیمسال تابستان اخذ شود.
 -2به منظور تسهیل و تسریع در فرایند کارآموزی و حفظ سالمتی دانشجویان در شرایط کنونی ،کلیه مراحل
کارآموزی به صورت الکترونیکی و از طریق پرتال آموزشی انجام میپذیرد.
 -3برای انتخاب کارآموزی بایستی هم به صورت آموزشی نسبت به انتخاب واحد کارآموزی مطابق تقویم آموزشی
دانشگاه اقدام شود و هم از طریق درخواست کارآموزی در پرتال دانشجویی مراحل انتخاب کارآموزی پیگیری شود.
 -4قبل از دریافت معرفینامه نهایی ،شروع به کارآموزی ننمایید .زیرا عالوه بر اینکه جزء ساعتهای کارآموزی لحاظ
نخواهد شد ،پوشش بیمهای جهت حوادث و  ...نیز فعال نخواهد بود.
 -5موکداً درخواست میشود در محل کارآموزی و سایر اماکن عمومی موارد بهداشتی را مطابق با شیوه نامه وزارت
محترم بهداشت برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا رعایت نمایید.
 -6مسئولیت برقراری ارتباط با استاد کارآموزی با دانشجو میباشد.
 -7هر گونه سؤال فنی در حوزه محل کارآموزی خود داشتید ،با استاد کارآموزی در میان بگذارید تا اساتید محترم
راهکار الزم را در اختیار شما بگذارند.

ادامه در اسالید بعدی

شرایط انتخاب کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401

نکات مهم در خصوص انتخاب کارآموزی نیمسال اول تحصیلی 1400-1401
 -8در خصوص ارسال گزارشات ،نمره و ارتباط با استاد کارآموزی با کارشناس محترم گروه در ارتباط باشید.
کلیه گزارشات هفتگی و ماهیانه از طریق پرتال کارآموزی قابل ارسال میباشد.
 -9حتماً حداکثر دو هفته بعد از آغاز کارآموزی ،فرم تأییدیه شروع به کار را بارگذاری نمایید.
 -10به منظور کسب اطالعات بیشتر میتوانید با ارتباط با صنعت دانشگاه از طریق مسیرهای ارتباطی زیر و یا با
نماینده محترم ارتباط با صنعت در دانشکده ها(مطابق فهرست صفحه بعد) در ارتباط باشید.
 -11هریک از دانشجویان در واقع نماینده دانشگاه در محل کارآموزی محسوب میشوند .نوع فعالیت و ارتباط
شما با محل کارآموزی ،میتواند حضور دانشجویان بعدی را محدود و یا تسهیل کند .همراهی ،دقت و تعهد شما
در محل کارآموزی موجب میشود دانشجویان در ترم های بعد نیز فرصت حضور در محل کارآموزی را داشته
باشند.
** دفتر ارتباط با صنعت( 051 -36029000 :داخلی )128

** شماره مستقیم دفتر ارتباط با صنعت051 -36029312 :
ID telegram: @sadjadind
Email: sadjadindustry@gmail.com

نمایندگان ارتباط با صنعت دانشکدهها
نام دانشکده

دانشکده مهندسی برق و
مهندسی پزشکی
دانشکده مهندسی کامپیوتر و
فناوری اطالعات
دانشکده مهندسی عمران،
معماری و شهرسازی
دانشکده مهندسی صنایع و
مکانیک

نام و نام خانوادگی
نماینده ارتباط با صنعت

راه ارتباطی

خانم دکتر نسیم روانشاد

@nravanshad

آقای دکتر بهزاد بختیاری

behzad_info@yahoo.
com

خانم دکتر آزاده راشد

@azadehrashed

گروه صنایع  :آقای دکتر
ابراهیم رضایینیک
گروه مکانیک ،انرژی و
مواد  :آقای دکتر سعید
کهربایی

@ernik54
@Skahrobaee

مراحل انتخاب کارآموزی در نیمسال اول تحصیلی 1400-1401
ردیف

شرح

1

دانشجو :ثبت درخواست در پرتال دانشجویی
توجه  :پس از هماهنگی ضمنی با محل موردنظر کارآموزی ،نسبت به ثبت درخواست در پرتال دانشجویی اقدام نمایید.
توجه  :دانشجویان میتوانند نسبت به انتخاب آزمایشگاه های پژوهشی دانشگاه جهت انجام کارآموزی اقدام نمایند.
توجه  :در صورتی که محل کارآموزی جدید بوده و در لیست محلهای کارآموزی موجود نباشد ،فرم مربوط به ثبت محل کارآموزی را از کانال
تلگرامی معاونت پژوهشی( )@SUT_VP_Rدانلود نمایید و پس از اخذ تأیید نماینده محترم کارآموزی گروه ،تصویر آن را به آی دی تلگرامی
ارتباط با صنعت ()@sadjadindارسال نمایید.

2

دفتر ارتباط با صنعت :بررسی درخواست و تأیید

3

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

4

دانشجو :تأیید فرم شماره یک توسط محل کارآموزی

5

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

6

دانشجو  :انتخاب واحد کارآموزی در انتخاب واحد موارد خاص مطابق برنامه آموزشی( کارآموزی در نیمسال اول صرفا برای دانشجویانی که قصد
فارغ التحصیلی دارند ،ارائه میشود).

7

کارشناس گروه  :تایید انتخاب واحد دانشجو و تعیین استاد کارآموزی

8

دفتر ارتباط با صنعت :تایید فرم شماره یک و ثبت استاد کارآموزی

9

دانشجو :مراجعه به پورتال و دریافت فرم معرفینامه نهایی

10

دانشجو :ارائه معرفینامه نهایی به محل کارآموزی و آغاز کارآموزی

11

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

12

دانشجو :هماهنگی با استاد کارآموزی یا کارشناس گروه (حداکثر تا دو هفته بعد از آغاز کارآموزی) و ارسال گزارشات هفتگی و ماهانه کارآموزی

بازهزمانیمجاز

از  1400/07/10الی
1400/07/30

از  1400/07/10الی
1400/07/12

حداکثر تاپایانمهرماه1400

از شروعکارآموزیالی
1400/09/30

نمایش مراحل کارآموزی()1

 -1انتخاب منوی کارآموزی از
سربرگ آموزشی در پورتال
آموزشی

نمایش مراحل کارآموزی ()2

 -2ارسال درخواست اولیه

نمایش مراحل کارآموزی()3

 -3انتخاب محل
کارآموزی از طریق لینک
مشخص شده

اگر محل کارآموزی دانشجویان از شرکتهای تایید شده در پرتال دانشجویی ،بخش
آموزشی(کارآموزی) ،نباشد ،دانشجویان میتوانند با تکمیل فرم ثبت شرکت ،محل کارآموزی مورد
نظر خود را انتخاب نمایند.
برای دریافت فرم ثبت شرکت به کانال معاونت پژوهشی مراجعه نمایید.
@SUT_VP_R

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

توجه :قبل از انتخاب محل کارآموزی با گرفتن تماس با شرکت یا مراجعه
حضوری مطمئن شوید محل مورد نظر برای نیمسال جاری کارآموز میپذیرد.

نمایش مراحل کارآموزی ()5

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

نمایش مراحل کارآموزی ()6

 -5تأیید محل
کارآموزی

نمایش مراحل کارآموزی ()7

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

نمایش مراحل کارآموزی ()8

 -1-6فرم معرفینامه اولیه
(تحویل محل کارآموزی شود)

نمایش مراحل کارآموزی ()9

 -2-6فرم پیوست معرفینامه-
فرم شماره یک
(توسط محل کارآموزی تکمیل،
مهر و امضا شود)

نمایش مراحل کارآموزی ()10

 -7دریافت معرفی نامه نهایی
(تحویل محل کارآموزی شود) و
گرفتن تأییدیه شروع به
کار(توسط محل کارآموزی تکمیل
مهرو امضا شود)

نمایش مراحل کارآموزی ()11

تأییدیه شروع به کار

 -8ارائه معرفی نامه نهایی و فرم
تأییدیه شروع به کار به محل
کارآموزی

معرفینامه نهایی

نمایش مراحل کارآموزی ()12

 -9ارسال تأییدیه شروع به کاراز
طریق پورتال(ارسال فرم تکمیل
شده توسط محل کارآموزی)

پس از کلیک بر روی لینک ارسال فرم تأییدیه شروع به کار از طریق
صفحه ایجاد شده میتوانید اسکن یا عکس فرم را ارسال نمایید.

نمایش مراحل کارآموزی ()13

 -10پس از شروع کارآموزی ،گزارشات هفتگی و ماهانه خود را از طریق
پورتال برای استاد خود ارسال نمایید

 -2محلنوشتنگزارش

 -1تاریخروزهایهفته

 -3ثبتگزاشات

تاریخشروعماه

تاریخپایانماه

محلنوشتنگزارش
اعمالگزارش

نمایش مراحل کارآموزی ()14

ارسال گزارش کامل از روند کارآموزی به
صورت PDFمظابق با نحوه نگارش
ارسال و دریافت گواهی انجام
کارآموزی پس از اتمام دوره
کارآموزی

دریافت و ارسال ارزیابی کارآموز
توسط سرپرست پس از اتمام دوره
کارآموزی

کارآموزی در آزمایشگاه های پژوهشی دانشگاه
سجاد

به منظور حفظ سالمتی دانشجویان گرامی و همکاری ایشان در پروژه های
پژوهشی -کاربردی ،آزمایشگاههای پژوهشی دانشگاه برای نیمسال تحصیلی
 1400-1401کارآموز میپذیرند که در اسالیدهای بعدی نام این آزمایشگاهها و
نحوه ارتباط با آنها ارائه شده است .لذا دانشجویانی که برای کارآموزی خود،

تمایل دارند تا در آزمایشگاه های پژوهشی فعالیت داشته باشند؛ میتوانند ضمن
هماهنگی با مسئول هر آزمایشگاه ،محل کارآموزی خود را آزمایشگاه پژوهشی

مورد نظر انتخاب نمایند.

لیست آزمایشگاههای پژوهشی
ردیف

1
2

نام آزمایشگاه
آزمایشگاه رباتیک و سیستمهای هوشمند SUT
( SUT Institute of Robotics and intelligence
)System
البراتوار مهندسی صنایع و سیستمها

3

آزمایشگاه رمزنگاری و مخابرات امن

4

آزمایشگاه تخصصی سامانههای رایانهای کاربردی

5

آزمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء
Internet of Things

6

آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

7

آزمایشگاه بررسیهای غیرمخرب پیشرفته مواد

8

آزمایشگاه بینایی کامپیوتر
)(MVLab

مسئول

ID Telegram

دکتر نجمه اقبال،
دکتر هادی کالنی

@ne34914086
@SUT_Robotics

مهندس امیرحسین انضباطی

@Amir_HE1360

دکتر امیرمسعود امینیان مدرس،
دکتر امیرفرید امینیان مدرس
دکتر بشرا رجائی،
مهندس سمیه اسالمی

@afamodarres
@brajaei
@s0may3

دکتر عباس گلمکانی

@Mohsen_4040

دکتر حمیدرضا رضاییده سرخ،
دکتر نسیم روانشاد
دکتر سعید کهربائی،
دکتر ایمان احدی اخالقی
دکتر بشرا رجائی،
مهندس سمیه اسالمی

@Hamidreza_Rezaee_Dehsorkh
@nravanshad
@Skahrobaee
@i_a_akhlaghi
@brajaei
@s0may3

لیست آزمایشگاههای پژوهشی (ادامه)
ردیف

نام آزمایشگاه

مسئول

ID Telegram

9

آزمایشگاه سیستمهای نهفته
ESRL

دکتر امیر باوفای طوسی

@Amir_99_2020

10

آزمایشگاه یادگیری ماشین و هوش مصنوعی
(Machine Learning and Artificial
)Intelligence Lab

دکتر امین نوری

@Amin_Noori_N

11

آزمایشگاه پردازش هوشمند سیگنال

دکتر امیرفرید امینیان مدرس،
دکتر بهزاد بختیاری

@afamodarres
@Bbakhtiari

12

آزمایشگاه انرژی

دکتر سمیه حسن پور،
دکتر محسن قاینی

@Mohsen59gh

13

آزمایشگاه مهندسی پزشکی

دکتر مرتضی کفایی

@Mkafaee1988

14

مركز بهرهوری و ارتقا كسب و كار

دکتر ابراهیم رضایینیک

@ernik54

15

آزمایشگاه كالن داده ()Big Data

دکتر محمدمهدی سالخورده حقیقی
دکتر رضا شمسایی

@SlkHaghighi

با تتشکر از توجه شما
با شکر از توهج ماش

