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اين امر در شرايطي تكميل. كارآموزي است

و يكنواخت گزارش كارآموزي و ساختار,ب

: باشد

و نام خانوادگي استاد ه دانشجويي، نام

. آدرس دقيق محل كارآموزي مي باشد

كه بايد در آن مشخصات واحد صنعتي, است

در قسمت دوم كه شامل.ه شوندارائ....,ي

و  كارآموزي نظير پروژه، كار تحقيقاتي

و غيره كه توسط و نظارت، امور اجرايي  مديريتي

و اجرايي از كارهاي انجام شده  علمي، فني

و تنظيم گردد صل دوم در واقعف.صفحه تهيه

مطالب به ترتيب1 تفاوت كه در فرم شماره

در اين فصل كارآموز.و فني تنظيم مي گردند

در صورتيكه مطلبي. انجام شده نيز تاكيد كند

و .... دستگاه يا فرآيند، جزئيات برنامه نرم افزاري

و بايد مشخص گردد  اينگونه مطالب كافي است

و پياده سازي مدارها، سيستمها، نرم  طراحي

. آنها كار كرده است، مطرح مي شوند

و نت ايج بدست آمده از فعاليتهاي انجام كارآموزي

. مراحل مختلف دورة كارآموزي

و و جداول ... اختصاري، نقشه ها، عكسها، منحني ها

دستورالعمل نگارش گزارش كارآموزي

ك و تحليل فني از محيط  كارآموزي آشنايي همه جانبه با محيط كار، بررسي

مناسبلذا جهت ارائه .. هاي خود را در قالب يك گزارش ارائه نمايد

گزارش بايد به ترتيب حاوي موارد زير باش. دانشجويان عزيز رعايت گردد

و نام خانوادگي كارآموز، شماره,صفحه اول گزارش است كه حاوي نام

و و مدت كارآموزي به همراه نام  خانوادگي سرپرست كارآموز، تاريخ

.3و1,2شمارهه

. خالصه اي كمتر از يك صفحه از كل گزارش تفصيلي است

صفحه اي اس5تا3قسمت اول يك فصل. شامل دو قسمت مي باشد

و تحقيقاتي ل مشخصات پرسنلي، تجهيزاتي، خط توليد، آزمايشگاهي

شرح كارهاي انجام شده توسط دانشجو در طول دوره كارآمو,ي باشد

برنامه نويسي، كارهاي مدير, ترجمه متون علمي، تدريس, تعميرات

. دانشجو محول گرديده گزارش مي گردد

ع كارهاي انجام شده در دورة كارآموزي حاوي يك شرح دقيق

در.ل دوره كارآموزي است صف15تا8توصيه مي شود كه اين فصل

با اين تفاو. مي باشد)1فرم شماره( گزارش خالصه فعاليتهاي هفتگي

و, شده اند و ساختار علمي ولي در فصل دوم مطالب براساس موضوع

و كارهاي انج و اهميت مطالب ي اجرايي بايد بر جنبه هاي علمي، فني

 داشته باشد مثالً جزئيات كامل طراحي يك مدار، نحوة كار يك دستگ

در فصل دوم ارائه خالصه اي از اينگ. تفكيك موضوع بايد ارائه گردند

. كدام فصل ارئه شده اند

به يك موضوع اختصاص دارند كه در هر كدام جزئيات كامل طراحد

و فرآيندهايي كه دانشجو در طول دورة كارآموزي با  كار دستگاهها

و تنظيم گردد30بايد حداقل در .صفحه تهيه

شامل خالصه اي از مطالب يا كارهاي فراگرفته شده در دورة كارآمو

و نيز پيشنهادات در مورد مر  در مورد واحد صنعتي محل كارآموزي

و توضيحات تكميلي در مورد متن گزارش، فهرست عالئم اختصار ع

) تشخيص كارآموز

از اهداف مورد نظر در امر كارآمو

ه مي شود كه كارآموز بتواند يافته

دستورالعمل ذيل بايد توسط دانشج

صفح برگه مشخصات.1

و نام خانو كارآموز، نام

فرمهاي تكميل شده.2

 فهرست مطالب.3

كه شامل خال چكيده.4

متن اصلي گزارش.5
محل كارآموزي از قبيل

فصلهاي دوم به بعد مي

آزمايشگاهي، طراحي،

ولين آن واحد به دامسئ

فصل دوم با عنوان.6
توسط دانشجو در طول

گ يك بسط دقيق از فرم

ش) هفتگي(زماني ارائه

ره به جنبه هايضمن اشا

د نياز به شرح كاملتري

ب ه تفدر فصلهاي بعدي

ك كه جزئيات كاملتر در

فصلهاي سوم به بعد.7
و اف ك... زارها و يا نحوة

متن اصلي گزارش.8

و پيشنهادات.9 ش نتايج

شده بهمراه پيشنهادات

ها.10 شامل منابع پيوست

صورت لزوم بنا بهدر(


