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 َدف ازکارآمًزی

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب هحیظ کست ٍ کبر رضتِ ی علوی
آضٌبیی ثب ضزایظ  ، ًیبسّب ٍ هطکالت علوی ٍ عولی رضتِ ی   

 خَد در ٍاحذ ّبی سبسهبًی 
کست تجزثِ ی کبری ، آسهَدى آهَختِ ّب ٍ ثِ کبرگیزی 

 داًستِ ّبی علوی در عول ٍ در هکبى کبر آهَسی
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 دانشگاه

 صنعت

هدف انجام کارآموزی 
ارتباط واقعی میان 

 .صنعت و دانشگاه است



 اوتظارات مُم از کارآمًز

 .دارد ثیطتزی  ی عالقِ ٍ هْبرت آى در کِ ّبیی حَسُ ضٌبسبیی
 هحیظ در هَجَد هختلف اثعبد ٍ ّب حَسُ هیبى ارتجبط ضٌبسبیی

 خَد  ی رضتِ ٍ کبر

   آًْب اس کبرثزدی استفبدُ ٍ پزاکٌذُ داًطْبی ٍ ّب آهَختِ تجویع

 ٍ کست در هَفقیت ثزای السم ّبی ٍیژگی تقَیت ٍ ضٌبسبیی
 کبر

   کبرثزدی ٍ هفیذ اثشارّبی ٍ ّب تکٌیک ثب آضٌبیی

5 



(ادامٍ)اوتظارات مُم از کارآمًز   

 ضٌبسبیی فزصت ّبی ثْجَد ٍ ثزعزف کزدى ًقبط ضعف 
 کوک ثِ حل هطکالت سبسهبى هزثَعِ

 ثزٍس تَاًوٌذ ّبی خَد 
توزیي پطتکبر ٍ هسئَلیت پذیزی جْت رسیذى ثِ خَاستِ ّب در 

 هحیظ کبر 
 توزیي ّبی السم جْت ٍارد ضذى ثِ هحیظ کبر ٍاقعی

 رعبیت ًظن ٍ هقزرات هکبى کبرآهَسی
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 يیژگی َای یک گسارش ػلمی 
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 تحقیق ػلمی

 َدفمىد

بیان دقیق 
 مًضًع

استفادٌ مىاسب از 
 مطالب ي تحقیقات

فرمت مىاسب ي 
اصًل وگارش 

 ػلمی
 پیًستگی مطالب

ارائٍ دستايردَا ي 
 یافتٍ َا

 وتیجٍ گیری



 گسارش کارآمًزی

 اًتقبل تجزثِ ٍ داًص کست ضذُ در هحیظ کبرآهَسی
 ارسیبثی فعبلیت ّب ٍ پیطٌْبدات در هحیظ کبرآهَسی

توزیٌی ثز ارائِ یک گشارش علوی ثب رعبیت اصَل ًگبرش ٍ 
 هجبًی علوی

ثِ اضتزاک گذاضتي تجبرة ٍ ًتبیج کبرآهَسی ثب سبیز  
 داًطجَیبى

 

8 



 

 کبرآهَسی اًجبم هکبى هعزفی :اٍل فصل
 سبسهبًی ٍاحذ یب ثخص در هَجَد ٍضعیت ثزرسی :دٍم فصل
 کبرآهَسی اًجبم
 در ضذُ اًجبم ّبی فعبلیت ٍ ّب آهَختِ :سَم فصل

 (است هْن خیلی قسوت ایي)کبرآهَسی
  ثْجَد قبثل ًکبت ٍ پیطٌْبدّب ارائِ ٍ ثٌذی جوع :چْبرم فصل

 (است آفزیي ارسش خیلی قسوت ایي)
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طبقٍ بىدی فصل َا در گسارش 
 کارآمًزی



فرمت گسارش کارآمًزی      

 فبرسیی عٌَاى صفحِ 

 صفحِ ی ثِ ًبم خذا

 سپبسگذاری 
 چکیذُ

 فْزست هغبلت

 ّب ٍ فْزست جذٍل ّب فْزست ضکل 

 (ثِ صَرت فصل ثٌذی ضذُ)هتي اصلی 
 فْزست هزجع ّب

 (در صَرت لشٍم)پیَست ّب
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 جمغ بىدی

 اّویت تَجِ ٍ حضَر هؤثز در کبرآهَسی
 ارائِ گشارش کبرآهَسی هجتٌی ثز ًکبت ٍ ضیَُ علوی

ارائِ پیطٌْبدات ٍ کبرّبی اًجبم ضذُ ثِ هسئَلیي در هکبى 
 کبرآهَسی

 تجبرة کبرآهَسی ثب سبیز داًطجَیبىارائِ ٍ اضتزاک 
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