
     

   

  17/02/99تاریخ: 

 7 از 1 صفحه

ارآموزیک -اطالعیه آموزشی  

، ضمن رآموزی را انتخاب نمودند( درس کا1398-99ی )ترم دوم تحصیلی ردانشجویانی که در ترم جاتوجه قابل 

ا جدول رساند که محل کارآموزی و استاد درس کارآموزی آنها مطابق بآرزوی سالمتی و بهروزی به اطالع می

ن اندر حال گذردد را آغاز نموده و تعداد زیادی از دانشجویان کارآموزی خو قطعاًمشخص شده است. شماره یک 

 یسایر اماکن عمومموزی و در محل کارآد شومیدرخواست همین منظور مجدداً باشند. به ساعات کارآموزی می

 مایند.نرعایت  ابرای جلوگیری از شیوع ویروس کرون وزارت محترم بهداشتمطابق با پروتکل ارد بهداشتی را مو

جتماعی اق شبکه از طریبرای حفظ سالمتی و رفاه دانشجویان عزیز، کلیه مراودات با اساتید کارآموزی همچنین 

 ید.ام فرماین اقدآ خواهشمند است موارد زیر را با دقت مطالعه نموده و بر اساستلگرام صورت خواهد گرفت. لذا 

ر دط با صنعت آدرس اینترنتی دفتر ارتباحد کارآموزی در ت خام مورد نیاز شما برای واها و گزارشاکلیه فرم -1

 سایت دانشگاه قرار گرفته است.وب

ود دریافت ی خیا فرمی که از شرکت محل کارآموز )نامه به کار کارآموزیشروع  یهنامه تأییداسکن  -2

 .گرام ارسال فرماییددر شبکه اجتماعی تل استاد کارآموزیآیدی  رایاردیبهشت ب 25را حداکثر تا  اید(نموده

ان در میجتماعی تلگرام اشبکه خود داشتید با اساتید خود در کارآموزی محل در حوزه  فنی سؤال گونه هر -3

 راهکار الزم را در اختیار شما بگذارند. محترم بگذارید تا اساتید

اساتید  آیدی این گزارش تنظیم و برای 1های بند ا فرممطابق برا در محل کارآموزی  کلیه گزارشات خود -4

 ارسال نمایید.شبکه اجتماعی تلگرام در آموزی رکا

وزی حویل گزارشات کارآمتموعد اون محترم پژوهشی و معاون محترم آموزشی معانجام شده  هایبا هماهنگی -5

ده است و این زمان قابل تعیین ش 1398-99هفته بعد از امتحانات نیمسال دوم تحصیلی  2و تأییدیه پایان کار مدت 

 تمدید نیست.

 جویان گرامیآرزوی موفقیت دانشبا                                                                

 فتر ارتباط با صنعتد -پژوهشی دانشگاه صنعتی سجاداونت مع

 

 درس کارآموزی حل کارآموزی و استادم راههمبه  1398-99 تحصیلی مرآموزی نیمسال دوویان کادانشج یستل -1جدول 

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

1 
مهمان دوست 

 جواد

مهندسی برق و 
 پزشکی

240 
شرکت سفیران 

 برق قدرت

خانم مهندس 
 جهانیان

@ja_jah 

 ابراهیمی مهدی 2
مهندسی برق و 

 پزشکی
 بالتکلیف 240

خانم مهندس 
 جدی مقدم

@AnahitaJ 

 صالحی سجاد 3
مهندسی برق و 

 پزشکی
240 

شرکت سفیران 
 برق قدرت

خانم مهندس 
 جدی مقدم

@AnahitaJ 



     

   

  17/02/99تاریخ: 

 7 از 2 صفحه

ارآموزیک -اطالعیه آموزشی  

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

4 
وهاب رجائی 

 عرفان

مهندسی برق و 
 پزشکی

 بالتکلیف 274
خانم مهندس 

 جدی مقدم
@AnahitaJ 

 امیری محمد 5
مهندسی برق و 

 پزشکی
240 

مؤسسه خیریه امام 
 باقر )ع(

خانم مهندس 
 شریفی

@sharifi6392 

 باغانی حسین 6
مهندسی برق و 

 پزشکی
240 

شرکت نماپردازش 
 آوان

خانم مهندس 
 جدی مقدم

@AnahitaJ 

 صدیقی لویه رضا 7
مهندسی برق و 

 پزشکی
240 

نیروگاه سیکل 
 ترکیبی شریعتی

خانم مهندس 
 شریفی

@sharifi6392 

 منفرد محمدعلی 8
مهندسی برق و 

 پزشکی
240 

شرکت الکترو 
 پژوهش بزرگمهر

خانم مهندس 
 جدی مقدم

@AnahitaJ 

9 
غالم زاده حسن 

 ابادی امیررضا

مهندسی برق و 
 پزشکی

 شرکت خاوران 274
خانم مهندس 

 جدی مقدم
@AnahitaJ 

 یاری نژاد مسعود 10
مهندسی برق و 

 پزشکی
274 

شرکت حفاظ گستر 
 پاژ

خانم مهندس 
 جهانیان

@ja_jah 

11 
صفاری 

 محمدحسین

مهندسی برق و 
 پزشکی

274 

آزمایشگاه 
 -سازی انرژیبهینه

دکتر قاینی و دکتر 
 حسن پور

آقای دکتر 
 قاینی 

@Mohsen59gh 

 میر صالح 12

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

استاد  -دورکاری
آقای دکتر 
 شکیباپور

آقای دکتر 
 شکیباپور

@ishakibapour 

 شریفی پویا مهسا 13

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

شرکت توسعه 
عمران دانشگاه 

 علوم پزشکی
روژه پژوهشکده پ -

 دانشگاه پردیس

آقای دکتر 
 هاشمی

@ali_hsh1 

14 
عطارشکراب 

 مهدی

مهندسی 
ری عمران، معما

 و شهرسازی
300 

شرکت اسایش 
 سازه ماندگار

آقای دکتر 
 علیپور

@DrMajidAlipour 

15 
غفوریان 

 سفارشی ارمان

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

دفتر فنی و 
 338مهندسی 

آقای دکتر 
 دلیری

@fdaliri1983 
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ارآموزیک -اطالعیه آموزشی  

 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

 شیدایی محمد 16

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

مؤمن شرکت 
 پروژه پاساژ -گستر
ول شهید ا -ملل

 آوینی

آقای دکتر 
 عالمی

@F_Alemi8695 

 سودمند حمید 17

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

دفتر آقای مهندس 
آقای دکتر  -رجبی

 یگانه خاکسار

آقای دکتر رضا 
 یگانه

@RzYgn 

 کاظمی بهنام 18

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

آقای مهندس دفتر 
آقای دکتر  -رجبی

 یگانه خاکسار

آقای دکتر رضا 
 یگانه

@RzYgn 

 صمدی علیرضا 19

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

شرکت بنیان سازان 
 نوید ماندگار

مهندس الهه 
 رسولی

@E_Rasouli7 

 صمدی علیرضا 20

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

شرکت بنیان سازان 
 رنوید ماندگا

مهندس الهه 
 رسولی

@E_Rasouli7 

 حسینا مهدی 21

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

فنی و مهندسی 
 کوهپایه سازان 

خانم مهندس 
 حاجی کاظمی

@Samar_hkazemi 

 فنائی حسین 22

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

شرکت ثمین پی 
 تحکیم آزما

 Piccolaprof@ خانم دکتر راشد

23 
موسوی زرگر 
 سیدمحمدکاظم

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

سازه  شرکت آران
 آبادگر توس

 najisadjad@ آقای دکتر نجی

24 
موسوی زرگر 
 سیدمحمدکاظم

مهندسی 
عمران، معماری 

 و شهرسازی
300 

سازه  شرکت آران
 آبادگر توس

 najisadjad@ آقای دکتر نجی

25 
خطیب 

 سیدمحمدرضا

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
آزمایشگاه پژوهشی 
دکتر محمدمهدی 
 سالخورده حقیقی

خانم مهندس 
 کاشانی

@ks981 

 Ss-javadi@خانم مهندس  -دانشکده کامپیوتر 120مهندسی ابراهیمی حسینی  26
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

کامپیوتر و  سیده نعیمه
فناوری 
 اطالعات

 جوادی مهندس یزدانجو

27 
شکیباطرقی 
 محمدمعین

ی مهندس
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
کانون فرهنگی 

 آموزش

خانم مهندس 
 نعمتی

@Fnematei 

28 
عبداله نژادکاسب 

 حسین

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 

آزمایشگاه سامانه 
های رایانه ای 

خانم  -کاربردی
 دکتر رجائی

خانم مهندس 
 کاشانی

@ks981 

29 
مخمل باف 

 سیدعلی

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت انگاره 
 فیزیک توس

خانم مهندس 
 ذاکری

@Zakeri-M-Z 

30 
ملکانیان 
 امیرحسین

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
مرکز بینایی 

 -دانشگاه فردوسی
 خانم دکتر رجائی

خانم مهندس 
 فتح آبادی

@fa_99_92116 

 استوار علی 31

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت فرابین 
 ارتباطات رایان

خانم مهندس 
 کاشانی

@ks981 

32 
حیدریان حصار 

 امین

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت رایان 

 پرسیس

خانم مهندس 
 فتح آبادی

@fa_99_92116 

33 
صادقی 

 سیدامیررضا

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 

فروشگاه 
مجتمع  -آسیاگستر

تجاری تک، تعمیر 
 تاپلپ

خانم مهندس 
 استیری

@MaryS366 

 حیدری فائزه 34
مهندسی 
کامپیوتر و 

 شرکت کارا سیستم 120
خانم مهندس 

 استیری
@MaryS366 
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

فناوری 
 اطالعات

35 
رحیم زاده افشار 

 مریم

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 

 -خانم دکتر رجایی
شگاه آزمای

های سامانه
 کاربردی

خانم مهندس 
 خوشرو

@Nilo1369 

36 
میرنیک زاد 
 سیدیاسین

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت تفکر 

 نارنجی جاویدان

خانم مهندس 
 جوادی

@Ss-javadi 

 تبرائی علی 37

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت آموت رایانه 

 شرق

خانم مهندس 
 مقدم

@ELMoghadam 

 کارگران سعید 38

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت آرتام 
 ایرانیان نوین

خانم مهندس 
 خوشرو

@Nilo1369 

 شایان منش هاله 39

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 
شرکت آموت رایانه 

 شرق

خانم مهندس 
 خوشرو

@Nilo1369 

 پرده شناس علی 40

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

 شرکت یکتابان 120
خانم مهندس 

 مقدم
@ELMoghadam 

41 
لیودانی طرقبه 

 نیلوفر

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

120 

 -خانم دکتر رجایی
آزمایشگاه 

های سامانه
 کاربردی

 yousefi025@ سحر یوسفی

42 
نبی زاده شاندیز 

 ساجده

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 

120 
 -خانم دکتر رجایی

آزمایشگاه 
های سامانه

خانم مهندس 
 ذاکری

@Zakeri-M-Z 
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

 کاربردی اطالعات

43 
حسینعلی نژاد 

 سیدمجتبی

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

 شرکت آفتابگردان 120
خانم مهندس 

 نعمتی
@Fnematei 

44 
فانی یزدی 
 سیدحسین

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

 e-bonشرکت  120
خانم مهندس 

 استیری
@MaryS366 

 محمدی فاطمه 45

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

240 

شرکت یزدان ) 
کارهای سیستمی 
دفتر محصوالت 

 غذایی(

خانم مهندس 
 خوشرو

@Nilo1369 

 پهلوان علیرضا 46

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

240 

آزمایشگاه سامانه 
های رایانه ای 

خانم  -کاربردی
 دکتر رجائی

خانم مهندس 
 نعمتی

@Fnematei 

47 
فانی مغانی 

 فاطمه

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

240 
فروشگاه کامپیوتر 

 زادهحسین

خانم مهندس 
 استیری

@MaryS366 

 مالزاده امین 48

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 
 -کامپیوترمرکز 

خانم مهندس 
 اسالمی

 yousefi025@ سحر یوسفی

49 
اعظمی 

مشهدریزه ئی 
 عبدالواسع

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 
دفتر چاپ و 

 تبلیغات نگارین

خانم مهندس 
 کاشانی

@ks981 

 فتاحی حسین 50

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 

360 
گستران پژواک داده

 آریا

خانم مهندس 
 مقدم

@ELMoghadam 
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 ردیف
نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانشکده
تعداد 
ساعت 
 کارآموزی

 ID- Telegram استاد کارآموزی محل کارآموزی

 اطالعات

51 
هاشمی تکروک 

 علیا محدثه

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 
شرکت گل کوه 

 بینالود

خانم مهندس 
 ذاکری

@Zakeri-M-Z 

 گل مکانی لیال 52

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 
مؤسسه آموزش 
 -عالی آزاد مشکات

 راه مهدی 4

خانم مهندس 
 فتح آبادی

@fa_99_92116 

53 
محمدی 

 اسفهرود مائده

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 
 -مرکز تحقیقات

 آقای دکتر گلمکانی

خانم مهندس 
 جوادی

@Ss-javadi 

 ابراهیمی فاطمه 54

مهندسی 
کامپیوتر و 
فناوری 
 اطالعات

360 

آزمایشگاه 
تخصصی اینترنت 

کتر د -اشیا
 گلمکانی

 yousefi025@ سحر یوسفی

 ساالر سعید 55
مهندسی 

 مکانیک و مواد
  -کارگاه تولیدی 240

آقای دکتر 
 سعید کهربائی

@Skahrobaee 

 05136029000ماره تماس دانشگاه: ش

 128شماره داخلی دفتر ارتباط با صنعت: 
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 آدرس اطالعات کارآموزی در وبسایت دانشگاه:
-https://www.sadjad.ac.ir/research/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1

-%D8%A8%D8%A7-D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%

D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA% 

 

mailto:=H51@yousefi025
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
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
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

