
  به نام خدا

  زمراحل جایابی کارآمو

 با ارتباط دفتر مسئول" پس از ثبت نام دانشجویان در سامانه و فعال شدن حساب کاربری آنھا توسط  :1مرحله 

از بخش "افزودن ظرفیت" از میان ظرفیت ھای تعریف شده  محل تحصیل آنھا، دانشجویان " دانشگاه صنعت

ظرفیت را انتخاب می کنند. سپس درخواست ھای دانشجویان به صنایع مورد نظر آنھا  5توسط صنایع، حداکثر 

 ارسال می شود

واحد ھای صنعتی، درخواست ھای دانشجویان را در لیست دانشجویان متقاضی مشاھده می کنند و  :2مرحله 

با توجه به مشخصات تحصیلی دانشجو، اقدام به تایید اولیه درخواست دانشجو یا رد درخواست دانشجو می 

حذف و ظرفیت  نمایند. در صورت رد درخواست دانشجو توسط صنعت، دانشجو می تواند درخواست مورد نظر را

 .تایید اولیه دانشجو به معنی تکمیل فرآیند جایابی نیست .دیگری را به جای آن انتخاب نماید

پس از تایید اولیه درخواست دانشجو توسط واحد ھای صنعتی، دانشجو باید از میان صنایعی که وی را  :3مرحله 

ست صدور معرفی نامه" درخواست کارآموزی مورد تایید اولیه کرده اند، یکی را انتخاب و از طریق گزینه "درخوا

 محل تحصیل خود ارسال نمایند " دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مسئول" نظر خود را به 

درخواست ھای دانشجویان که تایید اولیه شده اند و توسط " دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مسئول"  :4مرحله 

دانشجو به دانشگاه ارسال شده اند (جھت صدور معرفی نامه به صنعت) را در لیست دانشجویان متقاضی 

ھده می نماید. دانشجو پس از بررسی محل کارآموزی مورد درخواست دانشجو، در صورتی که صنعت مورد مشا

نظر، مورد تایید دانشگاه باشد، درخواست دانشجو را به صنعت ارسال می کند و ھمچنین برای درخواست 

 .دانشجو معرفی نامه به صنعت صادر می کند

و صدور  " دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مسئول" ه صنعت توسط پس از ارسال درخواست دانشجو ب :5مرحله 

ثبت نھایی درخواست دانشجو به .معرفی نامه به صنعت، صنعت می تواند درخواست دانشجو را ثبت نھایی کند

 .معنی تکمیل فرآیند جایابی کارآموز است

  

  بت نام دانشجوث

برای ورود دانشجویان به سامانه و استفاده از امکانات سامانه، الزم است ابتدا دانشجویان در سامانه : 1 مرحله
ثبت نام نمایند و برای این کار باید در صفحه اصلی برروی لینک "ثبت نام دانشجو" که در شکل زیر با کادر قرمز رنگ 

 .نمایندمشخص شده است کلیک 



 
پس از کلیک بر روی لینک فوق صفحه مربوط به ثبت نام دانشجو نمایش داده خواھد شد و دانشجو  :2مرحله 

 .باید اطالعات خود را با توجه به نکاتی که در قسمت باالی فرم ثبت نام ذکر شده است، وارد نماید

 
 

به تعھدنامه صحت اطالعات که در شکل زیر با س از پر نمودن فرم ثبت نام و انتخاب گزینه مربوط پ :3مرحله 
شود. و دانشجو می تواند با با کلیک بر روی دکمه .کادر قرمز رنگ مشخص شده است، دکمه ثبت نام فعال می

 .ثبت نام اقدام به ثبت نام در سامانه نماید



 
ای باالی فرم ثبت نام صحت اطالعات وارد شده توسط دانشجو، با توجه به نکات ذکر شده در راھنم :4مرحله 

  .بررسی می شود و در صورت نامعتبر بودن اطالعات ورودی، پیغام خطایی مانند شکل زیر نمایش داده می شود

  

پس از بروز خطا، ھمانطور که در شکل زیر مشاھده می شود، مواردی که منجر به خطا شده اند با  :5مرحله 
داده می شوند. دانشجو پس از مطالعه موارد خطا، باید نسبت  رنگ قرمز در قسمت راھنمای فرم ثبت نام نمایش

 .به تصحیح این موارد اقدام کند و دوباره بر روی دکمه ثبت نام کلیک نماید



 
 

در صورتی که اطالعات وارد شده توسط دانشجو معتبر باشند، فرآیند ثبت نام دانشجو با موفقیت  :6مرحله 
ام "اطالعات شما با موفقیت ثبت شد" نمایش داده می شود.ھمچنین پیامی انجام می شود و مانند شکل زیر، پی

 .به ایمیل دانشجو مبنی بر تکمیل ثبت نام دانشجو ارسال می گردد

 
دانشجویان محترم دقت داشته باشید که در این مرحله ثبت نام اولیه شما با موفقیت  :1مھم  تذکر

انجام می شود و پس از ورود به سامانه کارآموز تنھا قادر خواھید بود اطالعات مربوط به ثبت نام خود را 
و استفاده از ویرایش کنید و رمز عبور خود را تغییر دھید. برای مشاھده و انتخاب ظرفیت ھای کارآموزی 

محل تحصیل شما تایید شود. بنابراین  دانشگاهدیگر امکانات سامانه باید اطالعات ثبت نام شما توسط 



محل  "مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  "برای تسریع در تائید اطالعات ثبت نام خود می توانید به 
  تحصیل خود مراجعه نمایید.

دانشگاه، مقطع داشته باشید که در صورت انتخاب اشتباه نام  دانشجویان محترم دقت :2تذکر مھم 
و سایر اطالعات خود در مرحله ثبت نام، در این مرحله می توانید  تحصیلی، رشته و گرایش تحصیلی

دانشگاه، ویرایش اینگونه اطالعات   اقدام به تصحیح اطالعات خود کنید و در صورت تایید اطالعات توسط
  محل تحصیل امکان پذیر خواھد بود. "فتر ارتباط با صنعت دانشگاه مسئول د "توسط فقط 

 

 ورود دانشجو به سامانه

س از ثبت نام دانشجو در سامانه، دانشجو می تواند از طریق صفحه ورود به سامانه و با وارد نمودن پ :1مرحله 
نام کاربری و رمز عبور خود که در ھنگام ثبت نام تعریف کرده اند، وارد شود و از امکانات سامانه استفاده نماید. در 

محل تحصیل وی ھنوز تایید نشده "  دانشگاه دفتر ارتباط با صنعت مسئول" صورتی که اطالعات دانشجو توسط 
باشد، دانشجو تنھا به بخش ویرایش اطالعات خود و تغییر رمز عبور خود دسترسی خواھد داشت. و پس از ورود 

 .به سامانه صفحه دانشجو به صورت زیر خواھد بود

 
خود، از بخش تنظیمات کاربری که دانشجویان می توانند برای ویرایش اطالعات خود و تغییر رمز عبور  :2مرحله 

 .در شکل زیر با رنگ قرمز نشان داده شده است، بر روی گزینه ویرایش اطالعات یا تغییر رمز عبور کلیک نمایند



 
دانشجویان می توانند برای ویرایش اطالعات خود و تغییر رمز عبور خود، از بخش تنظیمات کاربری که  :3 مرحله

 .نشان داده شده است، بر روی گزینه ویرایش اطالعات یا تغییر رمز عبور کلیک نماینددر شکل زیر با رنگ قرمز 

 
" مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  "در این مرحله تا زمانی که اطالعات دانشجو توسط  :4 مرحله

، ویرایش ھمه اطالعات فرم ثبت نام، مانند نام دانشگاه محل تحصیل، نشده باشددانشگاه محل تحصیل وی تایید 
 .دانشجو امکان پذیر خواھد بودرشته و گرایش تحصیلی و غیره برای 



 

 

محل تحصیل وی،  " دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مسئول" در صورت تایید اطالعات دانشجو توسط  :5 مرحله
دانشجو به ھمه امکانات سامانه دسترسی خواھد داشت و پس از ورود سامانه صفحه ای مانند شکل زیر نمایش 

 دداده می شو

 

انشجویان محترم دقت داشته باشید که در صورت انتخاب اشتباه نام دانشگاه، مقطع تحصیلی، د :1مھم  تذکر
ایش تحصیلی و سایر اطالعات خود در مرحله ثبت نام، در این مرحله می توانید اقدام به تصحیح اطالعات رشته و گر

 صنعت اب ارتباط دفتر مسئول" خود کنید و در صورت تایید اطالعات توسط دانشگاه، ویرایش اینگونه اطالعات توسط 
  .امکان پذیر خواھد بودمحل تحصیل  " دانشگاه



ھمانطور که مشاھده می کنید در قسمت پایین صفحه نشان داده شده در شکل فوق، مراحل  :2تذکر مھم 
شده است که به دانشجویان توصیه می شود قبل از انتخاب ظرفیت ھای کارآموزی، حتما جایابی کارآموز نوشته 

 .این بخش را مطالعه فرمایند

 ویرایش مشخصات دانشجو
ل ھمانطور که در مرحله قبل گفته شد، دانشجو تا زمانی که اطالعاتش توسط دانشگاه محل تحصی :1مرحله 

مسئول  "وی تایید نشود، می تواند ھمه اطالعات خود را ویرایش کند. اما پس از تایید اطالعات دانشجو توسط 
ی خود م شماره تلفن ھمراهو  شماره تلفنو  ایمیل، دانشجو تنھا قادر به ویرایش "دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه 

. محل تحصیل خود مراجعه کند"مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  "باشد و برای ویرایش بقیه اطالعات باید به 
 .رای ویرایش اطالعات خود در ھر مرحله ای ، ابتدا باید گزینه "ویرایش مشخصات" را انتخاب نمایددانشجو ب

 
، باید به صورت زیر گزینه "ویرایش "مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  "یا پس از تایید اطالعات توسط 

  .مشخصات" را انتخاب نماید



 
 دپس از انتخاب گزینه "ویرایش مشخصات" مشخصات دانشجو نمایش داده می شو :2مرحله 

 
پس از تغییر موارد مورد نظر در فرم مشخصات دانشجو، برای اعمال این تغییرات، ابتدا گزینه مربوط به  :3 مرحله

  .تعھد نامه صحت اطالعات را انتخاب کرده و سپس بر روی دکمه "اعمال تغییرات" کلیک نمایید



  

  دشو در صورت ورود اطالعات نامعتبر، پیغام خطایی به صورت زیر به کاربر نمایش داده می :4 مرحله

 

 

ھمانطور که در شکل زیر مشاھده می شود، مواردی که منجر به خطا شده اند با رنگ قرمز در  :5 مرحله
قسمت راھنمای فرم مشخصات دانشجو نمایش داده می شوند. دانشجو پس از مطالعه موارد خطا، باید نسبت 

 .به تصحیح این موارد اقدام کند و دوباره بر روی دکمه "اعمال تغییرات" کلیک نماید



 

صورت صحت اطالعات ورودی، ویرایش اطالعات دانشجو با موفقیت انجام خواھد شد و پیغام  در :6 مرحله
  د"اطالعات شما با موفقیت به روز رسانی شد" نمایش داده می شو

 

  
  کارآموزی ھای ظرفیت انتخاب

عریف شده توسط صنایع، باید بر روی گزینه "انتخاب ظرفیت" برای انتخاب ظرفیت ھای کارآموزی ت :1مرحله 
  دکلیک نمایی

 



 
در این مرحله، در صورتی که قبال ظرفیتی توسط دانشجو انتخاب شده باشد، نمایش داده خواھد  :2مرحله 

شد و اگر دانشجو تاکنون ظرفیتی را انتخاب نکرده باشد، مانند شکل زیر پیغام "رکوردی برای نمایش وجود ندارد" 
ه کاربر نشان داده خواھد شد و کاربر برای افزودن ظرفیت مورد نظر خود باید بر روی گزینه "انتخاب ظرفیت" کلیک ب

 دنمای

 
در این مرحله دانشجو می تواند ظرفیت ھای تعریف شده توسط صنعت یا صنایع مورد نظر خود را  :3 مرحله

جستجو کند. انتخاب استان محل کارآموزی و سال و فصل کارآموزی برای نمایش ظرفیت ھای مورد نظر الزامی 
.است

  

ع، با توجه به با کلیک بر روی دکمه "جستجو" لیست واحد ھای کارآموزی تعریف شده توسط صنای :4 مرحله
  .موارد مشخص شده در فرم جستجوی فوق، به دانشجو نشان داده خواھد شد



 

 

ت واحد ھای صنعتی مورد نظر به ھمراه جزییاتی یسھمانطور که در شکل فوق مشاھده می کنید، ل :5 مرحله
نظر و مانند ظرفیت ثبت شده و ظرفیت باقیمانده و غیره به کاربر نشان داده می شود. با انتخاب صنعت مورد 

انتخاب گزینه "جزییات ظرفیت کارآموزی" می توانید جزییات بیشتری از ظرفیت کارآموزی و ھمچنین شرایط و 
  .امکانات واحد کارآموزی مورد نظر را مشاھده فرمایید

  

 



پس از مشاھده جزییات ظرفیت کارآموزی مورد نظر، در صورتی که شرایط مطرح شده توسط صنعت  :6 مرحله
از طریق گزینه "انتخاب ظرفیت کارآموزی" که در شکل زیر نشان داده شده است، ظرفیت مورد را دارید، می توانید 
  .نظر را انتخاب نمایید

  

  

  

  

در صورتی که ظرفیت کارآموزی با موفقیت برای دانشجو ثبت شود، پیغامی به صورت شکل زیر به دانشجو نشان 
  .داده می شود

  

در این مرحله، ظرفیت مورد نظر برای دانشجو ثبت شده است و درخواست دانشجو به صنعت مورد  :7 مرحله
مشاھده لسیت ظرفیت ھای انتخاب شده میتواند بر روی گزینه نظر ارسال می گردد. دانشجو برای بازگشت و 

  د"نمایش انتخاب ھای کارآموزی" کلیک نمای



  

  

 

با توجه به این که صنایع در ھنگام تعریف ظرفیت ھای کارآموزی مقطع تحصیلی و رشته و گرایش  :1مھم  تذکر
فقط ظرفیت ھای کارآموزی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویانی که به عنوان کارآموز نیاز دارند را تعیین می کنند، 

  .و گرایش دانشجو به وی نشان داده می شود

کارآموزی مورد نظر به صنعت ارسال می شود و صنعت مورد نظر درخواست دانشجو برای ظرفیت  :2تذکر مھم 
پس از مشاھده درخواست دانشجو و بررسی مشخصات تحصیلی دانشجو، ممکن است درخواست دانشجو را رد 

  .کند یا تایید اولیه نماید

در صورت رد درخواست دانشجو توسط صنعت، دانشجو می تواند ظرفیت مورد نظر را از لیست درخواست ھای  •
 .خود حذف نماید و به جای آن ظرفیت دیگری را انتخاب کند

تایید اولیه درخواست دانشجو توسط صنعت به معنی تکمیل فرآیند جایابی نیست، بلکه باید تمامی مراحلی  •
 .بیان شده است ، تکمیل شود ایابی کارآموز"مراحل جکه در بخش "

 .به طور ھمزمان می باشد ظرفیت کارآموزی 5دانشجو حداکثر مجاز به انتخاب  •

 

 پیگیری وضعیت درخواست ھا
دانشجویان برای پیگیری وضعیت درخواست ھای کارآموزی خود می توانند از طریق لینک "انتخاب  :1مرحله 

 .ظرفیت" در صفحه اصلی خود، اقدام نمایند



 
ھمانطور که در شکل زیر مشاھده می شود، وضعیت درخواست و ھمچنین تاریخ آخرین وضعیت  :2مرحله 

بل مشاھده می باشد. مثال درخواست زیر به درخواست در بخشی که با کادر قرمز نشان داده شده است، قا
 دواحد صنعتی ارسال شده است و دانشجو باید منتظر بماند تا صنعت مورد نظر درخواست او را تایید یا رد نمای

 
ھمانطور که در بخش "مراحل جایابی کارآموز" گفته شد، در صورتی که درخواست دانشجو توسط  :3 مرحله

شود، گزینه ای تحت عنوان "تایید ظرفیت کارآموزی جھت صدور معرفی نامه" برای دانشجو فعال صنعت تایید اولیه 
می شود که دانشجو از طریق آن می توانداز میان درخواست ھایی که توسط صنایع تایید اولیه شده اند، درخواست 

. که در این صورت وضعیت مورد نظر خود را جھت صدور معرفی نامه به دانشگاه محل تحصیل خود ارسال نماید
  .درخواست دانشجو به شکل زیر خواھد بود

  

درخواست دانشجو را بررسی کرده و درخواست دانشجو را " دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر مسئول"  :4 مرحله
به صنعت ارسال می نماید و ھمچنین برای دانشجو معرفی نامه به صنعت صادر می نماید. که در این صورت 

  .وضعیت درخواست دانشجو به شکل زیر خواھد بود



 

 

در آخرین مرحله، صنعت درخواست ھایی که تایید اولیه شده اند و نیز توسط دانشگاه به صنعت  :5 مرحله
ارجاع داده شده است را بررسی می کند و در صورت ثبت نھایی درخواست دانشجو، نتیجه به صورت زیر خواھد 

  .بود. در این مرحله فرآیند جایابی دانشجو تکمیل می شود

  

 

  دانشگاه به نامه معرفی صدور درخواست ارسال
ھمانطور که در بخش "مراحل جایابی کارآموز" گفته شد، در صورتی که درخواست دانشجو توسط  :1مرحله 

نه ای تحت عنوان "تایید ظرفیت کارآموزی جھت صدور معرفی نامه" برای دانشجو فعال صنعت تایید اولیه شود، گزی
می شود که دانشجو از طریق آن می توانداز میان درخواست ھایی که توسط صنایع تایید اولیه شده اند، درخواست 

  .مورد نظر خود را جھت صدور معرفی نامه به دانشگاه محل تحصیل خود ارسال نماید

 
رت انتخاب صنعت مورد نظر و انتخاب این گزینه، دانشجو می تواند درخواست خود را به دانشگاه ر صود :2مرحله 

  .محل تحصیل خود ارجاع دھد، تا برای درخواست وی معرفی نامه به صنعت صادر کند



 
دانشجویان تنھا یکی از درخواست ھای تایید شده خود را می توانند به دانشگاه ارجاع دھند، و تا  :3 مرحله

زمانی که دانشگاه درخواست مورد نظر را تایید نکرده، دانشجو می تواند درخواست دیگری را برای صدور معرفی 
  .د نظر به دانشگاه ارسال می گرددنامه به دانشگاه ارجاع دھد پس از کلیک بر روی دکمه "ادامه" درخواست مور

  



  

 
 
 
 
 
 
 
 

 توضیحات تعداد تاریخ برگزاری شرح فعالیت ھا
معرفی دانشجویان 

جھت انجام 
پروژه،کارآموزی و 
استخدامی بھ شرکت 

 ھا و سازمان ھا
 

نیمسال دوم سال 
و  94-93تحصیلی 

 94تابستان 

نفر  26
 کارآموز

 نفر 20
 پروژه

 استخدامی 4

جھت  کھ  دانشجویانی ھستند:  کارآموز
گذراندن دوره کارآموزی خود از گروه ھای 

مختلف مکانیک، صنایع، کامپیوتر، برق، عمران 
مراجعھ  و حسابداری بھ دفتر ارتباط با صنعت

 نموده اند و از این طریق بھ واحدھای مرتبط 
 معرفی شده اند.

 

معرفی دانشجویان 
جھت انجام 

پروژه،کارآموزی و 
استخدامی بھ شرکت 

 زمان ھاھا و سا
 

نیمسال اول سال 
  95-94تحصیلی 

نفر  14
 کارآموز

 نفر 25 
 پروژه

2 
 استخدامینفر

پروژه مربوط بھ دانشجویانی است کھ پروژه : 
جھت انجام پروژه ھای درسی  یا پروژه ھای پایان 
نامھ خود  متقاضی معرفی بھ شرکت ھا و سازمان 
ھا بوده اند و از طریق دفتر ارتباط با صنعت 

 امر برای آنھا صورت پذیرفتھ است.این 
 

معرفی دانشجویان 
جھت انجام 

پروژه،کارآموزی و 
استخدامی بھ شرکت 

 ھا و سازمان ھا
 

نیمسال دوم سال 
 95-94تحصیلی 

نفر  17
 کارآموز

نفر  27
 پروژه

 نفر10
 استخدامی

استخدامی مربوط بھ دانشجویان و  استخدامی:
طریق  فارغ التحصیالن جویای کار است کھ  از

دفتر ارتباط با صنعت بھ شرکت ھا و سازمان ھا 
معرفی شده اند و بھ صورت رسمی یا قراردادی 
ھمکاری خود را با واحد ھای معرفی شده آغاز 

 نموده اند.

بازدید از مجموعھ 
ھای صنعتی و 

 کارخانجات
 

سال  دوم نیمسال
 3 93-92تحصیلی 

درس روش تولید و  –شرکت چینی مقصود  .1
 (سرپرست صفریان) کارگاه 

انجمن مکانیک  -مجموعھ پدیده شاندیز .2
 (سرپرست صفریان)

روش ھای تولید  -شرکت تکالن طوس .3
  )صفریانمکانیک (سرپرست 

بازدید از مجموعھ 
ھای صنعتی و 

 کارخانجات
 

نیمسال اول سال 
 3 94-93تحصیلی 

 انجمن -وشان خراسان (عالیس)نشرکت چشمھ  .1
 (سرپرست صفریان)  مکانیک

روش ھای تولید مکانیک  -شرکت تکالن طوس .2
 عباچی زاده)مھندس (سرپرست 

علم مواد  -شرکت لعاب مشھد (پرطاووس)  .3
  زشکی) مھندس (سرپرست

  
بازدید از مجموعھ 

ھای صنعتی و 
 کارخانجات

 

نیمسال دوم سال 
 5 94-93تحصیلی 

روش تولید صنایع و  –شرکت سازه ھیدرولیک  .1
 (سرپرست صفریان) مکانیک

 صنایعطرح ریزی  -شرکت سرم سازی ثامن .2
 کوشان)مھندس (سرپرست خانم 



 درس کامپوزیت -شرکت کامپوزیت مشھد صدرا .3
 عباچی زاده)مھندس (سرپرست 

علم مواد  -شرکت لعاب مشھد (پرطاووس)  .4
 زشکی) مھندس (سرپرست

 علم مواد (سرپرست -شرکت رینگ سازی مشھد  .5
 زشکی) مھندس

  

بازدید از مجموعھ 
صنعتی و ھای 

 کارخانجات
نیمسال اول سال 

 2 95-94تحصیلی 

روش تولید صنایع  –شرکت ثابت الکتریک  .1
 (سرپرست مھندس عباچی زاده)

کارگاه روش تولید-تمع صنعتی طالیھ جم .2
  (سرپرست مھندس عباچی زاده)مکانیک

  

بازدید از مجموعھ 
ھای صنعتی و 

 کارخانجات
 

نیمسال دوم سال 
 6 95-94تحصیلی 

روش تولید  -وشان خراسان نشرکت چشمھ  .1
 ) عباچی زادهصنایع (سرپرست 

درس کامپوزیت  -شرکت کامپوزیت مشھد صدرا .2
 عباچی زاده)مھندس (سرپرست 

روش ھای تولید مکانیک  -شرکت تکالن طوس .3
 ) عباچی زادهمھندس (سرپرست 

انجمن مکانیک  –شرکت سازه ھیدرولیک  .4
 (سرپرست صفریان)

 گروه عمران  –شھد شرکت خانھ سازی م .5

  گروه عمران –بنیان بتن  .6

 
در  سمینار برگزاری

 دانشگاه خیام
و  94، 93سال ھای 

95 3 

سمینار در زمینھ فناوری نانو و  .1
 93آذر ماه  - صفریان –کابردھای آن 

 سمینار پژوھش و صنعت در ھفتھ پژوھش .2
 94آذر ماه  -صفریان –

سمینار در زمینھ نانو فناوری و دست  .3
مھندس مھدیزاده  –آوردھای آن 
  95اردیبھشت ماه (ستادنانو) 

 ،شرکت در ھمایش ھا
و  سمینارھا

نمایشگاه ھای خارج 
 دانشگاه

و  94، 93سال ھای 
95 6 

نمایشگاه ھفتھ پژوھش در نمایشگاه  .1
 93بین المللی سال ھای 

مقالھ در دومین ھمایش ملی نانو زیر  .2
 94اردیبشت  نظر ستاد نانو

ü شرکت در کارگاه ثبت اختراع  
ü  شرکت در کارگاه طرح کسب و

  کار
(دکتر کنعانی استاد دانشگاه تھران  

  در رشتھ دیریت)
ü  شرکت در کارگاه آموزشی

 comsolشبیھ سازی 
 ھم اندیشی مدیران موفق 49شرکت در  .3

  94خرداد 
 20YPبا موضوع آینده پژوھی و نظریھ  
  CEو 

نگی، استاد دانشگاه تھران و دکتر 
  مدیر اندیشکده رویش

 شرکت در پنجاھمین ھم اندیشی مدیران .4
  94خرداد 

با موضوع انتخابات و تصمیمات مھم 
  را چگونھ بگیریم؟

دکتر ایمان ابریشم چی، استاد 
دانشگاه و پژوھشگر استراتژیست بین 

المللی و عضو گروه ارشد آموزشی 
Derel Halpern  

 و مواد تجھیزات نمایشگاهدر شرکت  .5
 94اردیبھشت  آزمایشگاھی

نمایشگاه ھفتھ پژوھش در نمایشگاه  .6
  94 سال ھای  بین المللی

 
اطالع رسانی و 

راھنمایی 
جھت دانشجویان 

، در مسابقاتشرکت 

و  94، 93سال ھای 
95 7 

 93سال  –المپیاد علمی دانشجویی  .1
 –شانزدھمین مسابقات ملی مھارت  .2

سازمان فنی و حرفھ ای  -94اردیبھشت 
 کشور



 و جشنواره ھا
المپیاد ھای 

 دانشجویی

یازدھمین جشنواره ملی فن آوری شیخ  .3
 94اردیبھشت –بھایی 

بیست و سومین کنفرانس دانشجویی  .4
– 94اردیبھشت  -مھندسی مکانیک 

 دانشگاه امیرکبیر
دومین دوره مسابقات اتوکاپ (خودروی  .5

دانشگاه – 94خرداد –الکتریکی کوچک) 
 آزاد مشھد

 94سال  –المپیاد علمی دانشجویی  .6
 –مسابقات ملی ستاد ملی فناوری نانو  .7

  95اردیبھشت ماه 

تعامل و  ھمکاری 
شرکت  مراکز،  با
، سازمان ھا و ھا

ادارات دولتی و 
 غیر دولتی

 

و  94، 93سال ھای 
95 42 

 شرکت آب منطقھ ای خراسان رضوی .1
 شرکت آب و فاضالب مشھد .2
 توزیع برق مشھدشرکت  .3
 شرکت مدیریت تولید برق شریعتی .4
 شرکت مدیریت تولید برق طوس .5
 شرکت گاز خراسان رضوی .6
 شرکت الکتریک خودرو شرق .7
 شرکت مخابرات مشھد .8
 شھرداری مشھد .9

 پارک علمی و فناوری خراسان .10
دفتر نوآوری و ھمکاری ھای علمی  .11

 شھید فھمیده استان خراسان رضوی
استان خراسان  سازمان فنی و حرفھ ای .12

 رضوی
 ھیدرولیکی ھای سازهشرکت   .13
 شرکت سرم سازی ثامن .14
 شرکت کامپوزیت مشھد صدرا .15
 تمع صنعتی طالیھجم .16
 شرکت رینگ سازی مشھد .17
 مجموعھ سازی طوس .18
 شرکت پارت سازان .19
 شرکت تکالن طوس .20
 آمیتیس خودرو قطعات پاژشرکت  .21
 الکتریک ثابتشرکت  .22
 افروز جھانشرکت  .23
 شرکت ایران شرق .24
 پالستیک پایورشرکت  .25
 شرکت چینی مقصود .26
 وشان خراسان (عالیس)نشرکت چشمھ  .27
 شرکت پیوند قطعات آرین .28
 شرکت لعاب مشھد (پرطاووس) .29
 شرکت رای صنعت طوس .30
 گروه صنعتی جلوه .31
 شرکت مھندسی عام تکاپو صنعت کیمیا .32
 شرکت توسعھ الگوریتم ھای بھینھ گر .33
 مرکز شھید آقاسی زاده .34
  طوس گستر داده شرکت .35
 آزما شرکت دقت .36
 مجموعھ پدیده شاندیز .37
 مشھد پذیرایی تاالرھای صنف اتحادیھ .38
 شرکت خانھ سازی مشھد .39
 بنیان بتن .40
 خراسان توسعھ و تحقیق مراکز انجمن .41
  ستاد فناوری نانو .42

 
 


