نحوه تحویل گسارش کارآهوزی:
کلیِ گسارضات کارآهَزی تایذ ضاهل هَارد زیر تاضذ:
 -1کلیِ گسارضات کارآهَزی تایستی تایپ ٍ صحافی گردد.
 -2طلك رٍی جلذ (گسارش تایذ فٌرٍطلك گردد) تر اساس الگَی زیر:
* رضتِ ترق :طلك لرهسرًگ
* رضتِ ًرمافسار :طلك آتیرًگ
* رضتِ  :ICTطلك سثسرًگ
 -3صفحه اول :صفحِ عٌَاى (ًوًَِ در پاییي آهذُ است)
 -4صفحه دوم :تسناهلل الرحوي الرحین
 -5صفحه سوم :همذهِ ٍ تطکر
 -6صفحه چهارم :فْرست عٌَاى هطالة تایذ تا ضوارُ صفحات رکر گردد.
 -7از صفحه پنجن به بعد:
فصل اول :آضٌایی کلی تا هکاى کارآهَزی
 -1تاریخچِ سازهاى
ً -2وَدار سازهاًی ٍ تطکیالت
ًَ -3ع هحصَالت تَلیذی یا خذهات
 -4ضرح هختصری از فرآیٌذ تَلیذ یا خذهاتی
فصل دوم :ارزیاتی تخصّای هرتثط تا رضتِ عولی کارآهَز
 -1هَلعیت رضتِ کارآهَز در ٍاحذ صٌعتی تا تررسی جسییات سازهاًی رضتِ کارآهَز در ٍاحذ صٌعتی
 -2تررسی ضرح ٍظایف رضتِ کارآهَز در ٍاحذ صٌعتی
 -3اهَر جاری در دست الذام
 -4ترًاهِّای آیٌذُ
 -5تکٌیکّایی کِ تَسط رضتِ هَرد ًظر در ٍاحذ صٌعتی تِ کار هیرٍد.
 -6سایر هَاردی کِ تَسط استاد کارآهَزی هطخص هیگردد.
فصل سوم :آزهَى آهَختِّا ٍ ًتایج ٍ پیطیٌِ
 -1آزهَى آهَختِ ّا پیادُ کردى داًص تخصصی داًطجَ در زهیٌِ عٌَاى ٍ هَضوَع کوارآهَزی در ٍاحوذ صوٌعتی توا تصوَیة اسوتاد
کارآهَزی ٍ سرپرست کارآهَز در ٍاحذ صٌعتی هیتاضذ.
فرمهایی که باید هوراه گسارش فنرشود:
فرم شواره  :1اعالم ٍ تاییذ هحل کارآهَزی
فرمهای گسارش پیشرفتهای کارآهوزی (شواره :)3تِ تعذاد هَرد ًیاز تکثیر ٍ ترای ّر ّفتِ یک ترگ فرم پیطرفت تایستی تکویل گردد.
فرم شواره  :4گسارش ًْایی سرپرست کارآهَزی
فرم شواره  :5فرم اعالم ًورُ تَسط استاد کارآهَزی
نکته ههن :گَاّی پایاى دٍرُ کارآهَزی از سازهاى ادارُ ٍ ضرکت هرتَطِ نباید تِ گسارش فٌر گردد ٍ در پاکتًاهِ ّوراُ گسارش تِ گرٍُ تحَیول
دادُ ضَد.
توجه:
 ارائِ یک ًسخِ تایپضذُ از گسارش کارآهَزی تِ ّوراُ  CDتِ کتاتخاًِ الساهی است کِ پس از تحَیل تِ کتاتخاًِ هَسسِ فرم ًورُ را تِ دفتورارتثاط تا صٌعت تحَیل دّیذ تذیْی است در غیر ایي صَرت فارغالتحصیلی داًطجَ تا هطکل هَاجِ خَاّذ ضذ.
 -حتی االهکاى گسارش کارآهَزی یک رٍ تَدُ ٍ یک ًسخِ از آى تِ ٍاحذ صٌعتی ارائِ ضَد.

ًوًَِ رٍی جلذ گسارش
کارآهَزی

روی جلد

گسارش کارآهَزی
هؤسسِ آهَزش عالی چْلستَى
گرٍُ ...........................................
هکاىً :ام هحلی کِ تِ عٌَاى کارآهَزی اًتخاب گردیذُ است (ًام ضرکت ادارُ سازهاى)
هَضَع:
................................................................

استاد کارآهَزی:
ًام ٍ ًامخاًَادگی استاد کارآهَز ًَضتِ ضَد
سرپرست کارآهَزی:
ًام ٍ ًامخاًَادگی سرپرست کارآهَز ًَضتِ ضَد
تْیِکٌٌذُ:
ًام ٍ ًامخاًَادگی داًطجَ ًَضتِ ضَد

ترم ٍ سال تحصیلی:
.......................

