
 1400تابستان  اطالعیه ثبت نام کارآموزی

 

 قابل توجه دانشجویان متقاضی کارآموزی دانشکده مهندسی مکانیک

 با سالم

کشور و عدم پذیرش کارآموز توسط شرکت  کرونا در احتراما به استحضار میرساند با توجه به شرایط کنونی

ر محل به صورت شخصی و با مسئولیت خود دبتواند در صورتی که دانشجوی متقاضی کارآموزی یک و دو  ،ها

با توجه به شرایط کنونی  می باشد. 1400مجاز به اخذ واحد کارآموزی در تابستان  ،سکونت جایابی کند

 دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به حفظ سالمت و یا تامین خوابگاه ندارد.

اول تیر ماه مکانیک که مجاز به ثبت نام کارآموزی هستند بایستی تا تاریخ  مهندسی دانشجویان دانشکده

 در سامانه همصدا ثبت نام اولیه خود را انجام دهند. 1400

 دقت نمایند. زیر دانشجویان متقاضی اخذ واحد کارآموزی به موارد

  ثبت نام به سایت همصدا مراجعه کرده و در صورت داشتن شرایط اخذ کارآموزی و محل مشخص

)ایمیل  د. دانشجو موظف است اطالعات دقیقیاولیه را طبق فیلم راهنمای موجود در سایت انجام ده

در سامانه وارد نماید. عواقب وارد کردن اطالعات ناقص بر عهده شخص دانشجو  و شماره تماس(

 میباشد.

 انشگاه یک آیتم را انتخاب در ثبت نام اولیه در سامانه همصدا بین دو گزینه جایابی شخصی و جایابی د

 الزم به ذکر است : د.ینمای

با رعایت پروتکل های  شخصی صورت به امکان صورت در 1400 شهریور التحصیالن فارغ-1

و اطالعات شرکت ه همصدا جایابی شخصی را انتخاب جایابی کنند و در سامانبهداشتی اقدام به 

 ارسال امکان معدودی بسیار تعداد کرونا شیوع دلیل به دانشگاه مورد نظر را در سامانه وارد نمایند.

 .کنند جایابی نتوانند اصال شاید و دارد کارآموز

در سامانه همصدا گزینه جایابی دانشگاه  بایستی در صورتی که کارآموز جای مشخصی را ندارد-2

 را انتخاب نماید. 

ها و مراکز فناوری در پارکهای مستقر در شرکت در کارآموزی گذراندن به مجاز دانشجویان-3

شرکتها را  ی شخصی را انتخاب نمایند. دانشجو بایدجایاب بایستی ،د بودنها خواهسطح استان

را به  نظر مذاکره نموده و اطالعات آن مکان شناسایی کرده و به صورت فردی با شرکت مورد

 صورت دقیق در سامانه همصدا وارد نماید.



 د که اساتید کارآموزی بنابر گرایش ید کارآموزی به این نکته توجه نمایدر انتخاب و پیشنهاد استا

صرفا پیشنهاد  انتخاب خواهد شد. سرپرست کارآموزیو محل کارآموزی توسط تحصیلی دانشجویان 

 ایجاد نمی کند.برای ایشان دانشجو هیچ حقی 

 

   تکمیل گردد. شما تا ثبت نام دیویک بار در سامانه وارد ش دبایپس از دریافت کد کاربری و رمز عبور 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ،به  جهت تحویل معرفی نامهپس از بررسی و تایید درخواست کارآموزی توسط سرپرست کارآموزی

و تقاضای دریافت معرفی نامه به شرکت مورد نامه زده   research.me@aut.ac.irآدرس ایمیل 

 ،از طریق ایمیل پاسخ . پس از دریافتشی دانشکده خانم خجسته اعالم نماییدرا به دفتر پژوهنظر 

 د.یمعرفی نامه را پرینت گرفته و به شرکت مربوطه ارائه ده

  اسکن بعد از مراجعه به شرکت، نامه تاییده شرکت مبنی بر پذیرش کارآموز و تاریخ شروع دوره را

 د.یارسال نمای research.me@aut.ac.irبه ایمیل دفتر معاونت پژوهشی کرده و 

 د ید تا در زمان مقرر بتوانیرا در همصدا فعال کن دگمه شروع کارآموزی با شروع دوره کارآموزی باید

 د. یری گزارش کارآموزی خود باشو قادر به بارگذا کردهفایلها و فرم های مربوطه را دانلود 

  بخشی  .گزارش مستمر برای استاد کارآموزی ارسال نمایددانشجو موظف است از طریق سامانه همصدا

از نمره کارآموزی مربوط به ارتباط دانشجو با استاد از طریق سامانه همصدا میباشد. دانشجو باید هر 

هفته یک گزارش مختصر از کاری که در شرکت انجام داده است برای استاد کارآموزی در سامانه 

 همصدا ارسال کند.

  اعالم کارآموزی استاد  کت بهدر شرزمان دقیق شروع و ساعات حضور خود را دانشجو موظف است

 .نماید

 و پس از تکمیل طبق چارت  هپس از اتمام دوره کارآموزی فرم های مربوطه را از همصدا دانلود کرد

 پیوست فرم ها را در سامانه آپلود نمایید.
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  پیگیری تمام مراحل کارآموزی و ارتباط با استاد مربوطه از شروع کارآموزی تا ثبت نمره نهایی به

 دانشجو می باشد. عهده

 .در صورت بروز مشکل دانشجو موظف است سریعا با استاد و سرپرست ارتباط برقرار کند 

  جهت ارتباط با سرپرست کارآموزی با ایمیلparvaneh.ahmadvand@gmail.com  در

 ارتباط باشید.

 صنعت وازرت سایت به میتوانید خود سکونت محل و شهر در فعال صنعتی واحدهای از اطالع جهت 

 دقت. نمایید حاصل تماس مربوطه شرکت با کارآموزی ظرفیت اخذ جهت و کرده مراجعه معدن و

 . باشد مکانیک مهندسی حوزه در شرکت فعالیت زمینه حتما که کنید

 .شد نخواهد تایید کارآموزی مکان مکانیک مهندسی رشته در شرکت مناسب فعالیت عدم صورت در

 

 https://www.mimt.gov.ir/ 

  صنعت <—تولید های ظرفیت اطالعات پایگاه <—اطالعات و آمار قسمت در

 .نمایید دانلود را صنایع اطالعات میتوانید

 نتیجه در. کنید نهایی فایل دریافت به اقدام سپس و کنید دانلود را ها فایل تمام باید مسیر این در

 صنعت های حوزه تمام در صنعتی مراکز تمام نام که گرفت خواهد قرار شما اختیار در اکسل فایل یک

 .دارد قرار شهرها تفکیک به

 
 

 مهندسی مکانیکسرپرست کارآموزی دانشکده 
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 : سواالت متداولاول پیوست

 

 شرایط اخذ واحد کارآموزی چیست؟ 

 گذراندن واحد روش تحقیق -واحد درسی 70گذراندن  – 4: اولین تابستان بعد از ترم 1کارآموزی 

 واحد درسی  100گذراندن  -6: اولین تابستان بعد از ترم 2کارآموزی 

  خود را به دانشگاه معرفی کنم؟تا چه زمانی فرصت دارم محل کارآموزی 

تا قبل از زمان حذف و اضافه ترم تابستان ، دانشجو بایستی شرکت مورد نظر خود را جهت گذراندن کارآموزی 

 معرفی نماید.

  تا چه زمانی باید به دانشکده اعالم کنم؟ ،از گذراندن کارآموزی را انصراف خودم 

نشجو فرصت دارد انصراف خود را اعالم کند. جهت انصراف از تا قبل از زمان حذف و اضافه ترم تابستان دا

گذراندن کارآموزی دانشجو بایستی به سرپرست کارآموزی اطالع دهد و همچنین از حذف واحد کارآموزی در 

 پرتال آموزشی خود اطمینان حاصل کند.

 در چه صورتی می توانم کارآموزی یک و دو را با هم اخذ نمایم؟ 

فارغ التحصیلی دانشجو می تواند کارآموزی یک و دو را با یکدیگر اخذ نماید. مشروط به اینکه در صورت ادعای 

 در دو صنعت مجزا شرکت کرده و دو گزارش کارآموزی متفاوت ارائه دهد.

 انجام دهم؟ه شدن در صنعت مورد نظر چه کاری بعد از پذیرفت 

ربوطه با ذکر تاریخ حضور دانشجو در شرکت را به دانشجو بایستی نامه پذیرش به عنوان کارآموز در شرکت م

 دفتر پژوهشی تحویل دهد.

 نامه معرفی به صنعت را از کجا  تحویل بگیرم؟ 

در شرایط کرونا با ایمیل  نامه معرفی را از دفتر پژوهشی دانشکده تحویل بگیرید.

research.me@aut.ac.ir .تماس حاصل نمایید 

 بعد از گرفتن معرفی نامه تا چه زمانی فرصت دارم به صنعت مراجعه کنم؟ 

دانشجویان بایستی در اولین فرصت برای حضور در دوره کارآموزی اقدام کنند. در غیر این صورت ظرفیت 

ای جذاب اختصاص داده شده کنسل می شود و مسئولیت آن به عهده دانشجو خواهد بود. همچنین بخش ه

 توسط کارآموزان دیگر پر می شود.
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 آیا می توانم محل کارآموزی خود را پس از دریافت معرفی نامه به صنعت تغییر دهم؟ 

دانشجو فقط یکبار می تواند محل کارآموزی خود را با بازگرداندن معرفی نامه قبلی و بیان دلیل منطقی تغییر 

 دهد و معرفی نامه جدید دریافت کند.

 رت منصرف شدن از جایابی شخصی چه کاری باید انجام دهم؟در صو 

دانشجو بایستی سریعتر تصمیم خود را گرفته و به سرپرست کارآموزی جهت اختصاص سهمیه دانشگاه مراجعه 

 کند.

 دگمه شروع کارآموزی را فراموش کرده ام بزنم، چه اتفاقی می افتد؟ 

 لود گزارش کارآموزی نخواهید بود. در زمان مناسب قادر به دانلود کردن مدارک و آپ

 شرایط اخذ کارآموزی در طول ترم به چه صورت میباشد؟ 

 11در صورتی دانشجو می تواند کارآموزی را در طول ترم اخذ نماید که به همراه واحد کارآموزی حداکثر 

 واحد درسی داشته باشد.

 لحاظ آموزشی چه اتفاقی  در صورت اخذ کارآموزی در ترم تابستان و نرفتن به کارآموزی از

 می افتد؟

 نمره صفر در پرتال منظور می گردد و نمره صفر در ترم تابستان قابل حذف نمی باشد.

 تحویل دهم؟ دارکی را بعد از اتمام کارآموزی چه م 

نامه تاییدیه مبنی بر گذراندن ساعات مربوطه در شرکت، تکمیل فرم ارزیابی دانشجو از استاد و صنعت، آپلود 

 ارزیابی صنعت از دانشجو، آپلود گزارش کارآموزی

 به همراه کارآموزی در تابستان می توانم واحد دیگری اخذ نمایم؟ 

 به همراه کارآموزی در ترم تابستان فقط میتوان یک واحد کارگاه اخذ کرد.

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست دوم: چارت مراحل کارآموزی

اعالم تاری  ثبت نام 

عدم امکان ثبت نامداشتن شرایط اخذ درس کارآموزی

ورود به سامانه همصدا و ثبت نام اولیه

ام با اطالعات دقیق -1  کامل کردن فرم ثبت ن
مشخص کردن جایابی توسط شخص یا دانشگاه -2
دریافت نام کاربری و رمز عبور -3
یکبار ورود به سامانه همصدا با نام کاربری جهت  -4

تکمیل ثبت نام

جایابی شخصی جایابی دانشگاه

برطرف کردن 
مشکل موجود

معرفی یک 
مکان دیگر

ارسال ایمیل به آدرس 
Research.me.aut.ac.ir   و تقاضای

معرفی نامه

ارسال اسکن تاییده شرکت  به آدرس 
Research.me.aut.ac.ir

ا  توجه به رشته  استاد کارآموزی ب
دانشجو ، مکان کارآموزی ، ظرفیت 
اساتید و در نظر گرفتن پیشنهاد 

دانشجو،  توسط سرپرست کارآموزی 
.تعیین می گردد

شروع مجدد مراحل 
کارآموزی

با آغاز حضور در شرکت دگمه شروع 
کارآموزی زده شود

رتباط با استاد کارآموزی ارسال گزارش مستمر از طریق همصدا و ا

:تکمیل مراحل زیر
تکمیل نظرسنجی از استاد -1
تکمیل نظر سنجی از صنعت-2
آپلود نظرسنجی صنعت از دانشجو-3

ر دادن نامه صنعت مبنی بر گذراندن دوره در انتهای گزارش -4 قرا
آپلود گزارش کارآموزی در سامانه همصدا - 

ثبت نمره توسط استاد 
کارآموزی

ثبت نهایی نمره

اتمام کارآموزی

مشخص شدن استاد کارآموزی توسط 
سرپرست کارآموزی

بررسی درخواست توسط سرپرست 
کارآموزی

ثبت نمره موقت در پرتال 
توسط سرپرست کارآموزی

نمودار فرآیند ثبت نام کارآموزی

 

 

 

 


