بِ ًام خذا

شیَُ ارائِ گسارش کارآهَزی
هطالب ٍ ترتیب ػٌاٍیي گسارش ًْایی کارآهَزی بِ شرح زیر هیباشذ:



هشخصات ( رٍی جلذ ٍ صفحِ اٍل )








هَضَع کارآهَزی
هحل کارآهَزی
ًام ٍ ًام خاًَادگی داًشجَ
ًام داًشگاُ
هقطغ تحصیلی
ترم ٍ سال ارائِ گسارش



صفحِ دٍم  :بسن اهلل الرحوي الرحین



صفحِ سَم  :هقذهِ ٍ ّذف



صفحِ چْارم  :فْرست








فصل بٌذی
شوارُ بٌذی فصل ّا
ػٌَاى بٌذی در ّر فصل
شوارُ صفحِ

فصل اٍل  :هؼرفی زهیٌِ کارآهَزی ٍ هحل کارآهَزی



فؼالیت کارآهَزی :
o
o



زمیىٍ کبرآمًزی
دالئل اوتخبة
هحل کارآهَزی :

o
o
o
o
o



مکبن کبرآمًزی
زمیىٍ فؼبلیت محل کبرآمًزی
مطخصبت فیسیکی ي سخت افساری
تؼذاد درسىل ي وًع يظبئف
وحًٌ گردش کبر
ًحَُ ارتباط کارآهَز با سایریي :

o

وحًٌ ارتجبط فؼبلیت َبی کبرآمًز ثب سبیریه
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فصل دٍم  :فؼالیت ّای اًجام گرفتِ در دٍرُ کارآهَزی



فؼبلیت َبی اوجبم گرفتٍ تًسط کبر آمًز ثب تًجٍ ثٍ زمیىٍ کبرآمًزی  ،دارای ػىبيیه ي زیر فصل َبی متفبيت می ثبضذ کٍ می ثبیست ثب تفکیک ي
ترتیت مىبست َمراٌ ثب مذارک مًرد ویبز ضبمل  :تَضیحات  ،ػکس ً ،قشِ  ،جذٍل ٍ  ...در ایه ثخص ػىًان ثىذی ي ارائٍ گردد .



فصل سَم  :بررسی دٍرُ کارآهَزی







بررسی درٍس هرتبط با کارآهَزی
ًَع استفادُ از تخصص کارآهَز
هَارد فراگرفتِ شذُ در دٍرُ

فصل چْارم ً :قذ  ،پیشٌْاد ٍ ًتیجِ گیری







ًقذ ٍ پیشٌْاد دربارُ ًحَُ اًجام کارآهَزی
ًقذ ٍ پیشٌْاد در رابطِ با فؼالیت اًجام شذُ در دٍرُ
ًقذ ٍ پیشٌْاد در زهیٌِ ّای تخصصی دٍرُ کارآهَزی

فصل پٌجن  :کلیِ فرم ّا ( گسارش  ،اظْار ًظر ً ،ورُ ٍ ) ...



اظْار ًظر سرپرست کارآهَزی
o
o
o
o



وًع فؼبلیت محل کبرآمًزی
ضرح يظبئف کبرآمًز
فؼبلیتُبی اوجبم ضذٌ تًسط کبرآمًز
اظُبر وظر سردرست کبرآمًزی
فرم ّای ًْ ٍ 3 ، 2ایی

ًکاتی کِ درگسارش کارآهَزی بایذ هَرد تَجِ قرار گیرد:


گسارش کبرآمًزی در قطغ  A4ارائٍ می گردد.



کلیٍ مطبلت تبیخ ضذٌ ثبضذ .



اثتذا ي اوتُبی گسارش از مقًای اضته ثبخ ثٍ روگ سفیذ استفبدٌ گردد.



در دي طرف گسارش از تلق سفیذ استفبدٌ ضًد.



گسارش فىری گردد ( .مطکی )



کلیٍ مطخصبت ثر ريی جلذ ویس چبح گردد .



وحًٌ وگبرش ي فًوت مًرد استفبدٌ َمبوىذ دبیبن وبمٍ می ثبضذ .



گسارش کبرآمًزی در یک وسخٍ تُیٍ ي در اختیبر داوطگبٌ قرار میگیرد .



ثب تًجٍ ثٍ وًع کبر آمًزی  ،فصل ي ػىبيیه دیگر ویس می تًاوذ تؼریف گردد.

مسئًل کبرآمًزی
ػطبران
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