
 
 
 
 

 

 

 

 

 سیبُ( 11)ة ًبصًیيهَسسِ آهَصش ػبلی ادیجبى

 سیبُ(14)ة ًبصًیي سضتِ تحصیلی

 

 

 

 سیاُ( 61هشخصات هحل کارآهَسی)ب تیتز

 سیاُ(61عٌَاى کارآهَسی)ب تیتز

 

 

 سیبُ(14)ة ًبصًیي  :استبد کبسآهَصی

 سیبُ(14)ة ًبصًیي  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 سیبُ(14)ة ًبصًیي ضوبسُ داًطجَیی:

10-11ًیوسبل اٍل  

 

 

  

 

 

 



 
 
 
 

تٌظین گضاسش کبسآهَصیدستَسالؼول   

هَاسد ریل سا دس تقسین ثٌذی ٍ تشتیت آى اتخبر ًوبیٌذ. ، ضوي تَجِ ثِ کیفیت ٍ اسصش ػلوی هطبلت داًطجَیبى هحتشم ثبیذ دس تٌظین گضاسش کبسآهَصی  

ثبضذ  ٍ ًبم استبد کبسآهَصی ،سضتِ تحصیلی،ًبم ًٍبم خبًَادگی داًطجَ،ضوبسُ داًطجَیی، ٍػٌَاى کبسآهَصیًبم هَسسِ، جلذ گضاسش کبسآهَصی ثبیذحبٍی :آسم داًطگبُ -1

()هطبثق  فشهت اسائِ ضذُ  

صفحِ ثسن اهلل الشحوي الشحین -2  

آدسس دقیق هحل  ، سآهَصیًبم استبد کبسآهَصی، ًبم ًٍبم خبًَادگی داًطجَ،ضوبسُ داًطجَیی،ًیوسبل اخز ٍاحذ کب ، صفحِ اٍل :هَضَع کبسآهَصی، هحل کبسآهَصی -3

 کبسآهَصی،تبسیخ ضشٍع ٍ تبسیخ پبیبى کبسآهَصی.

  ( Aدس یک صفحِ ٍ ًتیجِ گیشی ثب تبکیذ ثش هقذهِ،هؼشفی هحل کبسآهَصی،فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ تَسط کبسآهَصٍ ثحث )ضبهل خالصِ ای اص گضاسش کبسآهَصیچکیذُ-4

 ْوْش فصل ثب رکش ضوبسُ صفحِفْشست: ضبهل ػٌَاى فصل ّبی گضاسضَ هَضَػبت ه -5

 تقسین ثٌذی پیطٌْبدی فصَل -6

 فصل اٍل: هقذهِ

ثطَس هختصش ثیبى ضَد ٍ ، دس ایي فصل ضوي هؼشفی کبسآهَصی،اهکبًبت ٍ تجْیضات آى ٍ ّوچٌیي فشآیٌذّبی تَلیذی یب خذهبتی کِ دسآى ٍاحذ صٌؼتی )سبصهبًی( ثشقشاساست

 آهذُ آضٌب گشدد.  خَاًٌذُ ثب آًچِ دس فصل ّبی ثؼذی گضاسش

 فصل دٍم : هؼشفی هحل کبسآهَصی

ٍ یب خذهبتی کِ دس آى ٍاحذ صٌؼتی )سبصهبًی( اسایِ هی ضَد ٍ کبسثشد آى دس  ٍ فشاٍسدُ ّب هَاد اٍلیِ،هحصَالت ًْبیی، چبست سبصهبًی، دس ایي فصل ّذف اص تبسیس هجوَػِ

هٌظَس ٍ یب فٌبٍسی هتفبٍت هطغَل ثکبس ّستٌذ ًبم ثشدُ ٍ یک هقبیسِ اجوبلی ثیي آًْب ٍ ٍاحذ صٌؼتی هزکَس  کِ ثِ ّویي ػِ ّبی دیگشیَصٌؼت ثِ تفصیل ثیبى گشدد. اص هجو

 تکویل کٌٌذُ یب هصشف کٌٌذُ هحصَل ًْبیی ّستٌذ هؼشفی گشدًذ. ، چٌیي هَسسبت یب هشاکض صٌؼتی کِ ثِ ًحَی اص قجیل تبهیي کٌٌذُ هَاد اٍلیِاًجبم ضَد . ّو

 ت ّبی اًجبم ضذُ تَسط کبسآهَصفصل سَم : فؼبلی

وَػِ ثِ طَس هختصش ٍ دس ایي فصل ضوي تطشیح سًٍذ کبس ٍ خط تَلیذ)دس ٍاحذّبی تَلیذی( ٍ چگًَگی اسائِ خذهبت) دس ٍاحذّبی خذهبتی( ٍ ٍظبیف قسوتْبی هختلف هج

تصش ثیي هطبّذات دس هشاحل ػول ثب آًچِ دس دسٍس تئَسی آهَختِ است ٍظبیف قسوتی کِ کبس آهَص دس آى هطغَل است ثِ صَست هطشٍح آٍسدُ ضَد ٍ ضوي هقبیسِ ای هخ

 ثشسسی گشدد. ثخصَظ ثشای هَاسدی کِ داًطجَ دس آًْب هطبسکت داضتِ ٍیب اص ًضدیک ضبّذ اًجبم آى ثَدُ است هَاسد تطبثِ ٍ یب اختالف 

داسد دس ایي  اص تجْیضات ٍ کیفیت تَلیذ شطشف کشدى هطکالت ٍ ثْجَد سٍش ّبی ثْشُ ثشداسیدس صَستی کِ داًطجَ پیطٌْبدات اجشایی یب طشح ّبی خبصی ثشای ث ●            

 فصل اسایِ ًوبیذ.

کر مراجع مباحث تئوری و محاسبات و تحقیقات موضوعی راجع به روند تولید و یا ارائه ی خدمات فنی و مهندسی که توسط دانشجو انجام گرفته است با ذ ●          

 این فصل اورده شود.و منابع در 

 فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

موزی وجود ف محل کار آدر این فصل جمع اوری و نتیجه گیری از کل مطالب گزارش در صورتی که پیشنهاداتی در خصوص بهبود و بهینه سازی قسمتهای مختل
 دارد ذکر گردد.

 در صورت وجود با ذکر منبع در پایان فصل چهارم آورده شود.تصاویر، بروشورها و جداول  ، نقشه ها -

 ( در پایان گزارش درج گردد. 3گزارشات هفتگی و فرم ارزشیابی )فرم  -

 توسط استاد راهنما.)مطابق فرمت ارائه شده( ، در صفحه ی آخر درج چک لیست محتوای گزارش کار تکمیل و تایید شده -

 تایپ گردد و عناوین داخل متن به صورت بولد باشد. 41ستی با قلم لوتوس متن اصلی گزارش کار آموزی بای ●

 سانتیمتر باشد. 3سانتیمتر و حاشیه سمت راست  5/2حاشیه از سمت چپ، باال و پایین  ●

 می باشد. 21 ، تعداد خطوط در هر صفحه ●



 
 
 
 

 

 

 فزم درخَاست هعزفی داًشجَ بزای گذراًذى دٍرُ کاهل کارآهَسی

 

 

 

 

 

 

 ضوبسُ داًطجَیی:                                     ًبم پذس:       ًبم ٍ ًبم خبًَادگی :                                              

 

:هحل کبسآهَصی :                                                        آدسس ٍ تلفي  

 

هحتشم گشٍُ....................... هذیش  

 ثب سالم؛

.هتقبضی گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی  ........................ ثِ ضوبسُ داًطجَیی .................................... داًطجَی سضتِ ............................................ ایٌجبًت احتشاهب,

سبػذت الصم سا هجزٍل فشهبییذ . ه لطفب دس تشم جبسی هی ثبضن،  

 

اهضبی داًطجَ       –تبسیخ   

 

 استبد هحتشم ساٌّوب

 ثب سالم

ٍاحذی کبسآهَصی سا اًتخبة ًوَدُ ٍ ثش اسبس ......... .... دسس... ......................... .......................... ثِ ضوبسُ داًطجَیی احتشاهب گَاّی هی ضَدآقبی/خبًن

ًبهجشدُ هجبص ثِ گزساًذى دٍسُ کبسآهَصی دستشم جبسی هی ثبضذ.، ْبی ثؼول آهذُ دس پشًٍذُ آهَصضیثشسسی  

 

اهضبی هذیش گشٍُ      –تبسیخ    

 

 
  

ثب هحل کبسآهَصی ًبهجشدُ  .................................. ساٌّوبی کبسآهَصی آقبی/خبًن ثِ ػٌَاى استبد ثذیي ٍسیلِ ایٌجبًت ......................................................

 هَافقت هی ًوبین. 

اهضبی استبد ساٌّوب     –تبسیخ   

  

 فشم ضوبسُ یک



 
 
 
 

 

 خالصِ گشارش ّفتگی

رآهَسهشخصات کا  هشخصات هحل کارآهَسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 رشتِ تحصیلی

 شوارُ داًشجَیی

 ًام استاد کاراهَسی

 سهاى کارآهَسی اس تاریخ                          تا تاریخ

 هحل کارآهَسی

هَسیٍاحذ کارآ  

 استاى

 شْزستاى

 سهیٌِ ٍ ًَع کارآهَسی

 ًام سزپزست کاراهَسی

 

شذُ در طَل رٍس عٌاٍیي فعالیتْای  اًجام  ایام کارآهَسی تاریخ 

 رٍس اٍل  

 رٍس دٍم  

 رٍس سَم  

 رٍس چْارم  

 رٍس پٌجن  

 رٍس ششن  

 رٍس ّفتن  

 رٍس ّشتن  

 رٍس ًْن  

 رٍس دّن  

 ی ٍ اهضاء سزپزست کارآهَسیًام ٍ ًام خاًَادگ                                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا داًشجَ

  

دٍفشم ضوبسُ   



 
 
 
 

 

 خالصِ گشارش ّفتگی

رآهَسهشخصات کا  هشخصات هحل کارآهَسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 رشتِ تحصیلی

 شوارُ داًشجَیی

 ًام استاد کاراهَسی

 سهاى کارآهَسی اس تاریخ                          تا تاریخ

 هحل کارآهَسی

هَسیٍاحذ کارآ  

 استاى

 شْزستاى

 سهیٌِ ٍ ًَع کارآهَسی

 ًام سزپزست کاراهَسی

 

شذُ در طَل رٍس عٌاٍیي فعالیتْای  اًجام  ایام کارآهَسی تاریخ 

 رٍس اٍل  

 رٍس دٍم  

 رٍس سَم  

 رٍس چْارم  

 رٍس پٌجن  

 رٍس ششن  

 رٍس ّفتن  

 رٍس ّشتن  

 رٍس ًْن  

 رٍس دّن  

 ی ٍ اهضاء سزپزست کارآهَسیًام ٍ ًام خاًَادگ                                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا داًشجَ

  

دٍفشم ضوبسُ   



 
 
 
 

 

 خالصِ گشارش ّفتگی

رآهَسهشخصات کا  هشخصات هحل کارآهَسی 

 ًام ٍ ًام خاًَادگی

 رشتِ تحصیلی

 شوارُ داًشجَیی

 ًام استاد کاراهَسی

 سهاى کارآهَسی اس تاریخ                          تا تاریخ

 هحل کارآهَسی

هَسیٍاحذ کارآ  

 استاى

 شْزستاى

 سهیٌِ ٍ ًَع کارآهَسی

 ًام سزپزست کاراهَسی

 

شذُ در طَل رٍس عٌاٍیي فعالیتْای  اًجام  ایام کارآهَسی تاریخ 

 رٍس اٍل  

 رٍس دٍم  

 رٍس سَم  

 رٍس چْارم  

 رٍس پٌجن  

 رٍس ششن  

 رٍس ّفتن  

 رٍس ّشتن  

 رٍس ًْن  

 رٍس دّن  

 ی ٍ اهضاء سزپزست کارآهَسیًام ٍ ًام خاًَادگ                                                       ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا داًشجَ

  

دٍفشم ضوبسُ   



 
 
 
 

 فزم پایاى دٍرُ کارآهَسی

 هشخصات داًشجَیی

 

 

 هطخصبت کبسآهَصی

 

 

 ضؼیف

ًوشُ 1  

 هتَسط

ًوشُ 2  

 خَة

ًوشُ 3  

 ػبلی

ًوشُ 4  

 ًظشیبت سشپشست کبسآهَصی

 حضَس ٍ غیبة ٍ سػبیت ًظن ٍ تشتیت دس ٍاحذ صٌؼتی    

 هیضاى ػالقِ ثِ ّوکبسی ٍ فشاگیشی    

تکٌیک ّبکست تجشثِ کبسی ٍ ثِ کبسگیشی       

 اسصش پیطٌْبدات کبسآهَصجْت ثْجَد کبس    

 کیفیت گضاسش ّبی کبسآهَص ثِ ٍاحذ صٌؼتی    

 

 بسآهَصیاهضبسشپشست ک                                                                                                                                                     

                  

 اعالم ًوزُ درس کارآهَسی / کارٍرسی

 اداسُ اهتحبًبت

 ثب سالم

َی گشٍُ ................................................... سضتِ احتشاهب ثذیي ٍسیلِ اػالم هی گشدد کِ آقبی / خبًن ....................................................................... داًطج

سُ داًطجَیی ................................................ دسس کبسآهَصی / کبسٍسصی .................................................. هقطغ تحصیلی ....................................................... ثِ ضوب.

........... دس هحل د سا دس سبل تحصیلی ........................................................ ًیوسبل  .............................................................................. ٍاحذی  خَ

 ت ػٌَاى ......................................................................................................... ثب ساٌّوبیی...................................................... ضْش .................................................. تح

, هٌظَس گشدیذ. ضوٌب یک ًسخِ گضاسش  ح ریلایٌجبًت آقبی / خبًن ................................................................... ثب هَفقیت گزساًیذُ ٍ ًوشُ ایطبى ثِ ضش

 کبسآهَصی ًبهجشدُ ثِ ّوشاُ لَح فطشدُ آى تحَیل ایٌجبًت گشدیذ. خَاّطوٌذ است ًسجت ثِ ثجت ًوشُ ایطبى اقذام هقتضی سا هجزٍل داسیذ.

 

 ًوشُ ثِ ػذد: ًبم ٍ اهضبء استبد

 ًوشُ ثِ حشٍف:

/گشایصسضتِ ضوبسُ داًطجَیی                                                                    ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ              

کبسآهَصی : هحل کبسآهَصی:                                                        استبد  

 سشپشست کبسآهَصی :                                                  تشم ٍ کذ کبسآهَصی:  

 هَضَع کبصی  

 فشم ضوبسُ چْبس



 
 
 
 

 تاریخ:                                                                                  باسمه تعالی                                                             

 شماره:                     گواهی انجام کار                                                                                            

 پیوست :                                                                                                                                  

 

 اص:

 ثِ :

 سالم ػلیکن :

 ُ داًطجَیی  بساحتشاهب ثِ استحضبس هی سسبًذ آقب/خبًن                        داًطجَی سضتِ                                                ثِ ضو

دس ایي                         ثب هَفقیت ثِ پبیبى   سبػتثِ هذت                   تب تبسیخ      /        /       /          /                    تبسیخدٍسُ کبسآهَصی خَد سا اص

 .سسبًذُ است

 

 

 

                                            هْش ٍ اهضب ء سشپشست کبسآهَصی
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