اطالعيه كارآموزي تابستان 1400
قابل توجه دانشجوياني كه در تابستان  1400واحد كارآموزي ثبتنام نمودهاند.

 -1به اطالع ميرساند كه كالسهاي توجيهي كارآموزي با حضور اساتيد محترم
جناب آقاي دكتر صادقي (براي گرايشهاي پوشاک و فناوري) و جناب آقاي دكتر
بهرامي (براي گرايشهاي شيمي و الياف) به شرح جدول زير ،به صورت مجازي
و از طريق لينک زير برگزار خواهد شد.

https://meetings2.aut.ac.ir/karamoozi/

گرايش پوشاک و فناوري دوشنبه  14تير ساعت 15

سخنران :جناب آقاي دكتر صادقي

سهشنبه  22تير ساعت 10

سخنران :جناب آقاي دكتر بهرامي

گرايش شيمي و الياف

حضور دانشجويان كارآموزي در اين جلسه اجباري ميباشد و دانشجويان هر گرايش
فقط ميتوانند در جلسه در نظر گرفته شده براي گرايش خود شركت نمايند.

جهت ورود به جلسه از طريق لينک فوق ،به صورت مهمان ( )guestو با نام و نام-
خانوادگي خود وارد شويد.

 -2معرفينامه كارآموزي كه از طرف دانشکده خطاب به واحد صنعتي كارآموزي شما
تهيه ميشود ،پس از صدور ،از طريق ايميل براي شما ارسال خواهد شد .لطفا اين نامه
را به سرپرست خود در صنعت (محل كارآموزي) تحويل دهيد.
 -3محل كارآموزي و استاد كارآموزي شما در سامانه همصدا قابل رويت ميباشد.
 -4حتماً قبل از رفتن به كارآموزي ،با استاد راهنماي كارآموزي خود ،تماس داشته
باشيد و تحت نظارت ايشان مراحل مختلف كارآموزي خود را برنامه ريزي نماييد .در
ضمن الزم است حين انجام كارآموزي گزارشات مستمري به استاد راهنماي كارآموزي
خود ارائه دهيد.
 -5جهت نوشتن گزارش كارآموزي از راهنمايي استاد كارآموزي خود استفاده نمائيد.
 -6به صورت مداوم ايميل و پورتال خود در سامانه همصدا و همچنين اطالعيههاي
موجود در سايت دانشکده مهندسي نساجي ( )textile.aut.ac.irرا چک كنيد.
 -7ارتباط شما با اساتيد راهنماي كارآموزي و همچنين سرپرست كارآموزي از طريق
سامانه همصدا و ايميل صورت ميگيرد.

-8حتما در اولين روز كارآموزي ،دكمه شروع كارآموزي در پورتال همصداي خود را
بزنيد.
 -9بارگذاري فايلهاي مربوط به كارآموزي (ارزيابي صنعت از دانشجو) و گزارش
كارآموزي نهايي و تصحيح شده توسط استاد راهنماي كارآموزي در سامانه همصدا
صورت ميگيرد.
 -10بعد از اتمام دوره كارآموزي ،برگه ارزيابي صنعت از دانشجو (فرم آن به پيوست در
انتهاي اين اطالعيه قرار دارد) و گواهي كار ( نامه 240ساعت كارآموزي بر روي سربرگ
كارخانه) را از محل كارآموزي خود دريافت و عالوه بر بارگذاري در سامانه همصدا ،براي
سرپرست كارآموزي گرايش خود ايميل نمائيد.
 -11آخرين مهلت اتمام دوره كارآموزي  30مهر  1400و آخرين مهلت آپلود گزارش
كارآموزي نهايي و تصحيح شده توسط استاد راهنماي كارآموزي در سامانه همصدا
 14آبان  1400ميباشد.
دفتر ارتباط با صنعت دانشکده مهندسي نساجي
1400/4/5

