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ژپوهشکده صنعت سیم و کابل
موضوع :اعالم جزئیات اجرای طرح کارورزی و پروژه تخصصی

حضور معاونت محترم پژوهش و فناوری ،جناب دکتر دستفان؛
با سالم و تحیّات؛
احتراماً به استحضار میرساند ،پژوهشکده صنعت سیم و کابل در راستای تداوم و گسترش استفاده از ظرفیت علمی و مهارتی دانشجویان
عزیز ،طی تفاهم و توافق صورت گرفته با شرکت سیم و کابل مغان ،طرح بهکارگیری دانشجویان عالقمند در دو حوزه کارورزی و پروژه
تخصصی را به صورت آزمایشی در سال تحصیلی  1399 – 1400اجرا خواهد نمود.
از جمله مفاد تفاهم و توافق صورت گرفته ،عبارتند از:


بازه زمانی جهت اجرای طرح به صورت آزمایشی ،سال تحصیلی  1399 – 1400مشتمل بر نیمسال اول ،دوم و تابستان میباشد
و انشاءاهلل در صورت رضایت طرفین (دانشگاه و شرکت) از نتایج و دستاوردهای طرح ،امکان تمدید آن و توسعه طرح فوق الذکر
در مقاطع کارشناسی ارشد (پایان نامه) و دکترا (رساله) وجود خواهد داشت.



اولویت پژوهشکده در انتخاب دانشجویان ،سوابق آموزشی ،پژوهشی و عالقمندی ایشان به حضور در صنعت خواهد بود .لذا
پژوهشکده بر اساس اعالم نظر تخصصی استاد راهنما و مدیر گروه مربوطه در رابطه با قابلیت علمی و فنی دانشجوی متقاضی،
فرآیند معرفی و تأیید دانشجو را پیگیری خواهد نمود .الزم به ذکر است ،فرآیند معرفی و تأیید دانشجویان در این طرح به صورت
زیر میباشد:
 پروژه تخصصی :متقاضی ← پژوهشکده ← استاد راهنما (الزامی) ← مدیر گروه ← رئیس دانشکده ← مدیر
امور فناوری و ارتباط با صنعت ← شرکت (مطابق فرم پیوست)
 طرح کارورزی :متقاضی ← پژوهشکده ← استاد راهنما (در صورت نیاز) ← مدیر گروه ← رئیس دانشکده ←
مدیر امور فناوری و ارتباط با صنعت ← شرکت (مطابق فرم پیوست)



حداقل مدت زمان حضور دانشجو در این طرح( 300 ،سیصد) ساعت میباشد و زمانبندی حضور ایشان با توجه به حجم دروس
متقاضی در طی ترم ،به صورت زیر قابل تنظیم و تأیید خواهد بود:
 پروژه تخصصی :هماهنگی متقاضی با استاد راهنما ،پژوهشکده و شرکت
 طرح کارورزی :هماهنگی متقاضی با پژوهشکده و شرکت



با توجه به اینکه شرکت از مزایا و دستاوردهای اجرای طرح فوق الذکر ،برخوردار خواهد شد ،لذا شرکت ،امکانات و تجهیزات
مصرفی و غیرمصرفی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری الزم و مرتبط با اجرای طرح را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد.



الزم به ذکر است ،اعالم نیاز شرکت بر حسب رشته های مورد تقاضا برای دوره یک ساله به صورت جدول زیر میباشد:
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همچنین ،با توجه به رضایت مطلوب شرکت سیم و کابل مغان از اجرای طرح کارآموزی پروژه محور که در طی ترم های گذشته تداوم
و استمرار داشته است ،امکان معرفی دانشجویان توانمند در این طرح کما فی السابق وجود دارد.
لذا خواهشمند است در صورت صالحدید ،مراتب فوق الذکر به روسای محترم دانشکده های ذیربط اطالع رسانی شود .پیشاپیش از حُسن
توجه حضرتعالی سپاسگزارم.
با آرزوی توفیقات الهی
مهدی وحدتی
سرپرست پژوهشکده
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