
 99کارآموزی تابستان اطالعیۀ 

 
واحدهای صنعتی برای پذیرش کارآموز در تابستان اکثر های ناشی از شرایط موجود و عدم آمادگی بدلیل محدودیت -1

شوند مجاز آموخته میدانش 1399-1400و یا پایان نیمسال اول  99سال جاری، تنها دانشجویانی که در پایان تابستان 

آموخته خواهند شد دانش 1400دانشجویانی که در تابستان در این تابستان خواهند بود.  2به گرفتن واحد کارآموزی 

 .بگذرانند 1400( را در تابستان 2و  1های )یا کارآموزی 2کارآموزی  باید

یکی از توانند کارآموزی خود را در در تابستان سال جاری هستند می 2گذراندن کارآموزی دانشجویانی که مجاز به  -2

در کنار گرفتن زم است برای این کار ال بگذرانند. کاروژه و TalentCoachهای واحدهای صنعتی لیست شده در سامانه

و پس از دریافت معرفی نامه از دفتر ارتباط با  نیز ثبت نام نماینددر سامانۀ مزبور  در سامانۀ گلستان، 2احد کارآموزی و

خواهد شد. تعیین استاد کارآموزی این دانشجویان از سوی دانشکده  صنعت به محل کارآموزی خود مراجعه کنند.

بگذرانند باید نام و های مزبور های لیست شده در سامانهدر محلی بجز محلموزی خود را کارآ ندمایل یانی کهانشجود

ایمیل  )@ut.ac.irr.hoseininahad(لینک سایت واحد صنعتی مورد نظر خود را به آقای مهندس حسینی نهاد 

 های کارآموزی ثبت شود.در صورت تایید، در سامانهکنند تا 

های یا شرکت / آموزشیهای پژوهشیخود را در یکی از آزمایشگاه 2توانند کارآموزی دانشجویان همچنین می -3

دانشکده )لیست زیر( بگذرانند. برای این کار هر دانشجو می تواند سه مورد را از لیست زیر به بنیان وابسته به دانش

در پایان این اطالع دهد. از طریق ایمیل به آقای مهندس حسینی نهاد  31/3/99تا تاریخ  و نموده ترتیب اولویت انتخاب

تعیین  دل و تعداد واحد گذراندهعی وی و بر اساس مهای انتخاباز میان اولویتزمانی، محل کارآموزی هر دانشجو  بازۀ

 و استاد کارآموزی وی نیز از سوی دانشکده مشخص خواهد شد.شده 

 ردیف آزمایشگاه امن نام سرپرست ظرفیت

 1 مهندسی بافتآزمایشگاه  نظریدکتر   2

 2 آزمون های غیر مخربآزمایشگاه  فراهانیتر دک  3

 3 آزمایشگاه فناوری پیشرفته آلیاژهای سبک صادقیدکتر  5

 4 آزمایشگاه ساخت به روش افزودنی دکتر ابری نیا 5

 5 آزمایشگاه متالوگرافی و مواد فرجیدکتر  2

 6 آزمایشگاه پایش وضعیت و عیب یابی  آیت اله زاده شیرازیدکتر  3

 7 پیشرفته دقیق ابزار آزمایشگاه     آیتیدکتر  5
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 8 آزمایشگاه کنترل دکتر حائری 4

 9 آزمایشگاه آنالیز مودال و ارتعاشات مهنمادکتر  2

 10 کامپوزیت آزمایشگاه     حقیقی یزدیدکتر  5

 11 آزمایشگاه ضربه دکتر دانش مهر 3

 12 هوشمند های سازه و مواد آزمایشگاه      باغانیدکتر  3

 13 آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات دکتر بهرامی 2

 14 آزمایشگاه تجهیزات پزشکی ورزشی کریم پوردکتر  5

 15 آزمایشگاه نانو مهندسی سطح چینیدکتر  3

 16 آزمایشگاه سیستم های تبرید و تهویه مطبوع پیشرفته سجادیدکتر  5

 17 آزمایشگاه انرژی های تجدید پذیر قرئلیکتر د 4

 18 آزمایشگاه سیستم های انرژی پیشرفته  احمدیدکتر  3

 19 آزمایشگاه میکروپروتئومیک بازارگاندکتر  5

 20 آزمایشگاه خنک کاری پره توربین رئیسیدکتر  2

 21 آزمایشگاه انرژی های دریایی و آب جنبشی ریاسیدکتر  3

 22 آزمایشگاه بیو انرژی هوشفر دکتر 5

 23 آزمایشگاه توربین و کمپرسور گاز دکتر نجات 5

 24 آزمایشگاه تحقیقاتی لیزر دکتر اشجعی 5

 25 های تبدیل انرژی الکترو مکانیکی هوشمند سیستمآزمایشگاه  صدیقیدکتر  5

 26 هوش مصنوعی های مهندسیکاربردآزمایشگاه  دکتر شریعت پناهی 3
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