
   

   

   

   

   

 

   



 

 

 

: مکان

.......... .........................

: استاد راهنما

 ............................

: تهيه کننده 

 ...................................................

: رشته تحصيلي 

 ......................................

: سال تحصيلي 

 ...........................

تابستان دوم    اول     :  تحصيلي   نيمسال

 

 10/09/1393آخریي ًگارش   

 



 
: مقدمه

 
: دانشجوي گرامي 

 
ايٌه وِ ثِ يبضي ذساًٍس هٌبى ثِ پبيبى تحصيل ذَز زض ايي همغغ تحصيلي ًعزيه قسُ ايس ٍ ثب اًتربة زضؼ وبضآهَظي آهبزُ تدطثِ وطزى 

ٍالؼي وبض ٍ اقتغبل ّؿتيس، ضطٍضت زاضز ثب تَخِ ثِ اّويت ايي ثرف اظ ثطًبهِ ػولي اًسٍذتِ ّبي ػلوي ٍ ترصصي ذَز زض هحيظ 

. آهَظقي، هَاضز هكطٍحِ ايي زفتطچِ ضا ثِ زلت هغبلؼِ ًوَزُ ٍ خْت ثْطُ گيطي ثْتط زض اهَض وبضآهَظي هسًظط لطاض زّيس

 

 

 

تا آرسيي تًفيك تزاي شما 

ان کارتزدي ساسٌ َاي سىگيه ماسوذر –مزکش آمًسش علمي 



ًکات ههن درخصَص اتوام کارآهَزي ٍ ًورُ کارآهَزي 

کارآموزي-ارزيابي نهايي کارورزي 1

2 

 

کارآموزي-ارزيابي نهايي کارورزي

را بِ ٍاحد دبيرخاًِ  کارآموزي-ارزيابي نهايي کارورزيًاهِ ٍ فرم  

 

 

.  کارگاَُايي کٍ داراي سزتزگ ي مُز ومي تاشىذ،  داوشجً ومي تًاوذ آن را تٍ عىًان مکان کارآمًسي اعالم ومايذ: 1تذکز 

تٍ )سة يا اساسىامٍ شزکت يا جًاس تُزٌ تزداري داشتٍ تاشذ مکان کارآمًسي تايذ داراي جًاس تاسيس يا جًاس ک: 2تذکز 

در غيز ايه صًرت در صًرتي کٍ حادثٍ اي در محل کارآمًسي اتفاق تيفتذ تيمٍ خسارات ياردٌ را ( غيز اس ارگاوُاي ديلتي

. َاي فًق الذکز را تٍ عىًان محل کارآمًسي اوتخاب ومايذ ي داوشجً وثايذ مکان. جثزان ومي ومايذ

-ارزيابي نهايي کارورزيپس اس درج در فزم  ي ومزٌ کارآمًسي را محاسثٍ   مذرس کارآمًسي تا مطالعٍ گشارش ريساوٍ  :3کز تذ

.  تٍ آمًسش اعالم مي کىذ کارآموزي

. مذرس کارامًسي مختار مي تاشذ تزاي درس کارامًسي دفاعيٍ تزگشار ومايذ:  3تذکز

در مزکش تًسط مذرس کالس فًق  ساعت  تزاي داوشجًيان اجثاري مي تاشذ 10مذت ب کارآمًسيشزکت در کالس :  4تذکز

. کار آمًسي تزگشار مي گزدد

 



  

 
 

 

ریاست هحترم هرکس علوي کاربردي سازُ سٌگيي هازًدراى 

 

؛ سالمبا 

 

        مي رساود باستحضار        .....................مًرخ       ...............وامٍ شمارٌ    احتراماً در پاسد بٍ

        ..................لغايت           ............ تاريداز   ...................... داوشجًي رشتٍ      ...................... ذاوم/آقاي

ي ديرٌ كارآمًزي ذًد را با مًفقيت بٍ بًدٌ مشغًل فعاليت  بٍ عىًان كارآمًز ياحدايه در      ساعت  .......بٍ مدت 

 . پايان رساودٌ است

 

مهر ي امضاء                                                                                                                                     

 

 

 

 

:......................................... آردس 

:................ تلفن 

 1254: شمارٌ

 ..........شرکت  5/10/89 :تاريد
 بسوِ تعالي



ا ذسهبتي وكَض ثِ صَضت زٍضُ اي اؾت وِ عي آى زاًكدَيبى ضقتِ ّبيي وِ قطايظ ٍضٍز ثِ ايي زٍضُ ضا زاضًس زض يىي اظ هطاوع تَليسي ي

ٍ ثب زضن تبثيط هتمبثل تئَضي . هكغَل ثِ وبض هي قًَس تب ثب ًحَُ اؾتفبزُ اظ آهَذتِ ّبي ػلوي ٍ فٌي ذَز زض هحيظ ػول آقٌب قًَسهَلت 

. ٍ ػولي ٍ اضتمبء ايي زٍ، تَاى اخطايي وؿت ًوبيٌس تب زض ضفغ ًيبظّبي اؾبؾي ٍ ضطٍضي خبهؼِ تَاًب ثبقٌس

 

  

زاًكدَيي اؾت وِ يه زٍضُ آهَظقي ضا ثطاؾبؼ آييي ًبهِ آهَظقي ٍ زؾتَضالؼولْبي وبضآهَظي ظيطًظط يه اؾتبز ضاٌّوب ٍ يه ؾطپطؾت زض 

.  يىي اظ ٍاحسّبي تَليسي ٍ يب ذسهبتي هي گصضاًس

خَيبى ثِ ػٌَاى اؾتبز يب هسضؼ فطزي اؾت وِ اظ ؾَي زاًكگبُ ثِ هٌظَض ّسايت ٍ ًظبضت ثطًحَُ وبض زاًف: اؾتبز ضاٌّوبي وبضآهَظي

. وبضآهَظي هؼطفي هي قَز

 

 

ّط زاًكدَ ، زٍضُ وبضآهَظي ذَز ضا ظيط ًظط هؿتمين ٍ هؿتوط يه هؿئَل وِ اظ عطيك هحل وبضآهَظي هكرص هي قَز، هي گصضاًس وِ ثِ  

. آى فطز ؾطپطؾت وبضآهَظي اعالق هي قَز

 

اضآهَظي ّط ًَع هطوع تَليسي يب ذسهبتي هطتجظ ثب ضقتِ تحصيلي هي ثبقس وِ زاًكدَ ثِ ػٌَاى هىبى وبضآهَظي اًتربة هي هٌظَض اظ هحل ن

( . الظم ثِ شوط هي ثبقس وِ ايي هىبى ثبيس هَضز تبييس زاًكگبُ ٍ اؾتبز ضاٌّوب ثبقس. )وٌس

: هحتَي زضؼ وبضآهَظي

ُ زض عي زٍضُ وبضآهَظي ثبيس زاًكدَ ظيط ًظط ؾطپطؾت ٍ اؾتبز ضاٌّوب وؿت ًوبيس ٍ ضيعثطًبهِ ػجبضت اؾت اظ وليِ هْبضتْب ٍ تَاًبيي ّبيي ن

. آى عجك هحتَي ايي زفتطچِ هي ثبقس

 

. ؾبػت وبض هفيس گصضاًسُ قَز  240  ؾبػت خوؼبً  6ضٍظ ّط ضٍظ 0وبضآهَظي ثبيس عي  زٍ ٍاحس 

 

تىبهل زاًكدَ ثب ثىبض ثطزى آهَذتِ ّبي ػلوي ٍ ترصصي ٍي زض هحيظ ٍالؼي وبض  وؿت تدطثِ ٍ  -1

 آقٌبيي زاًكدَ ثب ًيبظّب ٍ تحَالت هطاوع وبضي -2

 اضتمبء ؾغح ػلوي ٍ ػولي زاًكدَ ثب تَخِ ثِ ًيبظ ثبظاض وبض -3

 ثطلطاضي اضتجبط هَثط ثيي آهَظـ ٍ صٌؼت ثب تىيِ ثط تَاًبييْب ٍ اهىبًبت ثبلمَُ زٍ ثرف -4

 

وبضآهَظ هلعم ثِ ضػبيت زليك وليِ لَاًيي، همطضات ٍ ضَاثظ هحيظ وبض ٍ ّوچٌيي اؾتفبزُ اظ ٍؾبئل ايوٌي ٍ ثْساقتي ٍاحس هطثَعِ  -1

. هي ثبقس

وبضآهَظ زض چبضچَة ثطًبهِ تٌظيوي هَظف ثِ حضَض هطتت زض هحل وبض ٍ اًدبم ؾبيط هَاضز عجك همطضات ٍ زؾتَضالؼول ّبي  -2

 .هي ثبقس هَؾؿِ

 .وبضآهَظ هَظف اؾت هؿبئل ٍ هكىالت وبضي ذَز ضا هٌحصطاً اظ عطيك ؾطپطؾت وبضآهَظي ٍ اؾتبز ضاٌّوب حل ٍ فصل ًوبيس -3

زض صَضت ايدبز ّطگًَِ هكىل غيطوبضي زض هحيظ وبضآهَظي ثطاي قوب زاًكدَي گطاهي، حتوبً هَضَع ضا ؾطيؼبً ثِ هطوع آهَظـ  -4

 .اعالع زّيس

اًِ زض هحيظ وبض زض ّط ظهيٌِ اي العاهي ثَزُ ٍ وبضآهَظ ًجبيس اعالػبت هطثَط ثِ آًْب ضا زض اذتيبض قرص ، حفظ اعالػبت هحطم -5

 .هگط ثب اخبظُ وتجي هسيطػبهل ٍ يب ثبالتطيي همبم اخطايي ٍاحس هطثَعِ. قطوت ٍ يب ٍاحس صٌؼتي زيگطي لطاض زّس



، ثطاي هطتجِ اٍل ثِ صَضت قفبّي تصوط زازُ ٍ زض صَضت تىطاض ثِ ؾطپطؾت وبضآهَظ ثبيؿتي ثطحؿت هَضز ترلف يب تؼلل وبضآهَظ -6

 .صَضت وتجي اذغبض ًوَزُ ٍ يه ًؿرِ اظ آى ضا ثِ هطوع آهَظـ اضؾبل ًوبيس

هطوع آهَظـ زض صَضت هكبّسُ ٍ يب اعالع اظ ترلف ّبي هتؼسز ٍ ثٌب ثِ تمبضبي ؾطپطؾت وبضآهَظي هجٌي ثط ضؾيسگي ثِ ٍضؼيت  -7

ٍ اتربش اؾتبض تكىيل خلؿِ اي ثب حضَض اؾتبز زضؼ وبضآهَظي ٍ ؾطپطؾت وبضآهَظ هطثَعِ ثِ هٌظَض ثطضؾي وبضآهَظ هترلف، ذَ

تصوين زض هَضز ًحَُ ازاهِ وبض وبضآهَظ گطزيسُ ٍ زض ايي خلؿِ وِ ثب حضَض ًوبيٌسُ اي اظ هؼبًٍت آهَظقي زاًكگبُ تكىيل هي 

وبض، اظ احضبض وتجي ٍ زضج پطًٍسُ تب هطزٍز قوطزى ٍاحس وبضآهَظي ثطاي  قَز ثؿتِ ثِ هَاضز ترلف ٍ اقىبالت پيف آهسُ زض حيي

 .تصويوبت ايي خلؿِ ثب اوثطيت آضاء الظم االخطا ذَاّس ثَز. زاًكدَ هي تَاى تصوين اتربش ًوَز

ضٍظ ثؼس فطم هطثَعِ ضا  10ثؼس اظ زضيبفت هؼطفي ًبهِ ٍ فطم قطٍع ثِ وبض، زاًكدَ ثبيس پؽ اظ هطاخؼِ ثِ هىبى وبضآهَظي حساوثط تب  -8

 .تىويل ًوَزُ ٍ ثِ هطوع آهَظـ تحَيل ًوبيس

 .ٍز ضا آغبظ ًوبيسزاًكدَ حساوثط ؾِ ّفتِ ثؼس اظ قطٍع تطم ػبزي ٍ يه ّفتِ ثؼس اظ قطٍع تطم تبثؿتبى ثبيؿتي وبضآهَظي خ -9

اظ ظهبى قطٍع وبضآهَظي ، زاًكدَ هَظف اؾت ثِ عَض هؿتوط ثب اؾتبز ضاٌّوبي ذَز زض اضتجبط ثبقس زض غيط ايي صَضت ثب ًظط  -10

 .اؾتبز ضاٌّوب ، وبضآهَظي هَضز لجَل ًرَاّس ثَز

هَضَع ( ضٍظ ثؼس اظ قطٍع وبضآهَظي 20حساوثط ) زاًكدَ هَظف هي ثبقس زض صَضت ػسم هطاخؼِ اؾتبز ضاٌّوب ثِ هحل وبضآهَظي  -11

 . ضا ؾطيؼبً ثِ هطوع آهَظـ اعالع زّس

زاًكدَيبى وبضآهَظ زض تبثؿتبى هَظفٌس اظ تؼغيالت تبثؿتبًي ٍاحس وبضي هغلغ ثبقٌس ٍ ؾبػت حضَض  ٍ غيبة ذَز ضا ثطاؾبؼ آى  -12

اهِ اي اظ آى ٍاحس، السام ثِ حصف يب تغييط هحل تٌظين ٍ زض صَضتيىِ تؼغيالت اذتاللي زض اًدبم وبضآهَظي ايدبز وٌس، ثب اضائِ ى

 .وبضآهَظي ًوبيس

 .زاًكدَ ثبيس فمظ زض لؿوت تؼييي قسُ ٍ ظيط ًظط ؾطپطؾت ذَز وبض وٌس -13

ثب تَخِ ثِ ثطًبهِ وبضآهَظي، زض پبيبى ّط هطحلِ زاًكدَ ثبيؿتي فطم گعاضـ پيكطفت وبضآهَظي ضا ثِ اهضبء ؾطپطؾت وبضآهَظي  -14

 .ت ٍ هيعاى پيكطفت ذَز ضا ثِ اؾتبز وبضآهَظي هٌؼىؽ ًوبيسذَز ثطؾبًس ٍ هكىال

ٍ ثِ ضا ثِ عَض وبهل تىويل ًوَزُ ( فطم پبيبى زٍضُ وبضآهَظي –گعاضـ ضٍظاًِ )زاًكدَ هَظف اؾت وليِ فطهْبي آذط زفتطچِ  -15

 (زفتطچِ خسا قًَس الظم ثِ شوط هي ثبقس وِ ايي فطهْب ًجبيس اظ. )تبييس ؾطپطؾت وبضآهَظي ٍ اؾتبز ضاٌّوب ثطؾبًس 

ثبيؿتي ثِ ّوطاُ گَاّي پبيبى زٍضُ وِ اظ هحل وبض اذص ًوَزُ ٍ زفتطچِ وبضآهَظي، گعاضـ  زاًكدَ ثؼس اظ پبيبى زٍضُ وبضآهَظي ، -16

 .وبضي زليك هغبثك ثطًبهِ ثِ اؾتبز ضاٌّوب اضائِ زّس

ٍضُ وبضآهَظي تَؾظ ؾطپطؾت وبضآهَظي ثسؾت هي ًوطُ اؾتبز وبضآهَظي قبًعزُ اظ ثيؿت اؾت ٍ چْبض ًوطُ زيگط اظ فطم پبيبى ز -17

 .آيس

زاًكدَ ثبيؿتي عَضي ثطًبهِ ضيعي ًوبيس وِ وبضآهَظي ٍ ًَقتي گعاضـ آى حساوثط تب پبيبى تطم خبضي ذبتوِ يبثس ٍ زض غيط ايي  -18

لْبي هطثَعِ ػول آييي ًبهِ آهَظقي ثِ ػٌَاى زضؼ ًبتوبم تلمي گطزيسُ ٍ هي ثبيؿت ثطاثط زؾتَضالؼن 43صَضت هغبثك هبزُ 

 .گطزز

 .حتي االهىبى وبضآهَظي يه ضٍ ثَزُ ٍ يه ًؿرِ اظ آى ثِ ٍاحس وبضي اضائِ قَز -19

 



اظ آًدبئيىِ ّسف وبضآهَظي آقٌبيي ثب هحيظ وبض ضقتِ ػلوي زاًكدَ ٍ قيَُ اضتجبط آى ثب ؾبيط ضقتِ ّب، آقٌبيي ثب هكىالت ٍ هؿبئل 

ًكدَ زض ٍاحسّبي صٌؼتي ٍ غيطُ، وؿت تدطثِ وبضي ، آظهَزى آهَذتِ ّب زض ػول ٍ ثىبضگيطي تىٌيه ّب اؾت، هي تَاى ػلوي ضقتِ زا

. ثطًبهِ وبضآهَظي ضا زض ؾِ هطحلِ ثِ اخطا گصاقت

 

 

تبضيرچِ ؾبظهبى  -1

 تًوَزاض ؾبظهبًي ٍ تكىيال -2

 ًَع هحصَالت تَليسي يب ذسهبت -3

 قطح هرتصطي اظ فطآيٌس تَليس يب ذسهبت -4

 

هَلؼيت ضقتِ وبضآهَظ زض ٍاحس وبضي هؼطفي قسُ ثب ثطضؾي خعئيبت ؾبظهبًي ضقتِ وبضآهَظ زض آى ٍاحس  -1

 آهَظ زض هحيظ اخطاي وبضثطضؾي قطح ٍظبيف ضقتِ وبض -2

 اهَض خبضي ٍ زض زؾت السام ٍاحس وبضي -3

 ثطًبهِ ّبي آيٌسُ ٍاحس وبضي -4

 .تىٌيه ّبيي وِ تَؾظ ضقتِ هَضز ًظط زض ٍاحس وبضي ثىبض هي ضٍز -5

 .ؾبيط هَاضزي وِ تَؾظ اؾتبز ضاٌّوب هكرص هي گطزز -6

 

ثب تصَيت اؾتبز ضاٌّوب ٍ )زى زاًف ترصصي زاًكدَ زض ظهيٌِ ػٌَاى ٍ هَضَع وبضآهَظي زض ٍاحس وبضي آظهَى آهَذتِ ّب ٍ پيبزُ وط

( . ؾطپطؾت وبضآهَظ

 

: کليٍ گشارشات کارآمًسي تايذ شامل مًارد سيز تاشذ 

 

. وليِ گعاضقبت وبضآهَظي ثبيس تبيپ ٍ صحبفي گطزز -1

 لطحوي الطحينثؿن اهلل ا :صفحٍ ايل  -2

 هغبثك ضٍي خلس :صفحٍ ديم  -3

 همسهِ ٍ تكىط :صفحٍ سًم  -4

 فْطؾت:   صفحٍ چُارم -5

اظ صفحِ پٌدن ثِ ثؼس ثب زض ًظط گطفتِ ؾِ هطحلِ اي وِ زض ثٌس لجل تَضيح زازُ قسُ گعاضـ ضا زض ؾِ فصل هكطٍحِ ظيط تىويل  -6

 :ًوبييس

آقٌبيي ولي ثب هىبى وبضآهَظي  :فصل ايل 

ثب ضقتِ ػلوي وبضآهَظ ثي ثرف ّبي هطتجظ اضظيب :فصل ديم 

آظهَى آهَذتِ ّب ٍ ًتبيح ٍ پيكٌْبزات  :فصل سًم 



وِ هٌدط ثِ .. عطاحي ٍ  اظ ّطگًَِ ًَآٍضي ٍ اثتىبض زض ظهيٌِ تغييط ٍ يب اصالح ذظ تَليس، ضٍقْبي اخطايي ، تحميمبتي ، اوتكبفي ، -1

اّف ّعيٌِ ّب هي گطزز، ثِ گطهي اؾتمجبل هي قَز ٍ زض اضظيبثي وبضآهَظي ًيع تبثيط ثْجَز ويفيت ٍ افعايف وويت هحصَل ٍ ن

. لبثل هالحظِ اي ذَاّس زاقت

چٌبًچِ وبضآهَظ عطح، اذتطاع، اثساع ٍ ًَآٍضي هْوي زض هست وبضآهَظي ذَز اضائِ زّس، وِ اضظـ ػلوي ٍ ترصصي آى ثِ تكريص  -2

وع آهَظـ ضؾيسُ ثبقس ، هطوع آهَظـ ثطاؾبؼ پيكٌْبز اؾتبز زضؼ وبضآهَظي هي ؾبظهبى پػٍّف ّبي ػلوي ٍ صٌؼتي ايطاى ٍ هط

زض صَضت تغبثك ٍ ) تَاًس اظ گطٍُ آهَظقي زاًكگبُ هطثَعِ تمبضب ًوبيس وِ ايي عطح ضا ثِ ػٌَاى يىي اظ پطٍغُ ّبي ػلوي زاًكدَ 

 . اظ ٍي ثپصيطز( اهىبى 

ثظ ٍاحس صٌؼتي ٍ يب ٍظاضتربًِ هطثَعِ هي تَاى ّط ًَع اهتيبظ ٍ يب تكَيك ّبي ضَا ػالٍُ ثط تكَيك ّبي فَق ثؿتِ ثِ اهىبًبت ٍ  -3

 . زيگطي وِ هَخت تطغيت ضٍحيِ اثتىبض ٍ ذالليت زض وبضآهَظ ثبقس زض ًظط گطفت
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