فرهت تهیه گسارش کارآهوزی
گضاسؽ کاسآهَصی بایؼتی با قلن ًاصًیي اًذاصُ  12ptبا فاكلِ خطَط  singleحاؿیِ ػوت ساػت ٍ باال  2/5ػا ًتیوتش ٍ حاؿیِ
چپ ٍ پاییي  2ػاًتیوتش باؿذ) word 2007(.
صفحه اول  :بؼن اهلل الشحوي الشحین
صفحه دوم : :هاًٌذ هطالب سٍی جلذ
صفحه سوم  :دس كَست لضٍم بِ ػپا ػگضاسی ٍ تقذین اختلاف دادُ ؿَد .
صفحه چهارم  :فْشػت هطالب
از صفحه پنجن به بعذ:
 -1شرح فصل اول (آشنایی کل با هکاى کارآهوزی) :ؿشحی هختلش دس هَسد هـخلات تاسیخچِ تاػیغ ٍتَػعِ ؿشکت یا
ٍاحذ تَلیذی ٍ ،ضعیت کلی کاسخاًِ ًَ ،ع هالکیت  ،طشح اعتقشاس کاسخاًِ ًَ ،ع هحلَالت تَلیذی ً ،وَداس ػاصهاًی  ،هیضاى هَاد
اٍلیِ خط تَلیذ  ،هیضاى سعایت اػتاًذاسدّا ًَ ،ع هذیشیت  ،تکٌَلَطی هَسد اػتفادُ  ،هیضاى ضایعات ٍ اػتْالک  ،هَقعیت باصاسیابی
ٍ فشٍؽ هحلَالت  ،هـکالت ٍیظُ کاسخاًِ یا ٍاحذ تَلیذی کِ حذاقل یک ؿـن صهاى کاسآهَصی بِ ایي اهش اختلاف هی یابذ .
 -2شرح فصل دوم (ارزیابی بخش های هرتبط با رشته علوی کارآهوز ) :اسصیابی بخؾ ّای هشتبط با سؿتِ علوی کاسآهَص کِ
ؿاهل هَقعیت سؿتِ کاسآهَص دس ٍاحذ كٌعتی  ،بشسػی ؿشح ٍظایف کاسآهَص دس ٍاحذ كٌعتی  ،اهَس جاسی دس دػت اقذام ٍ بشًاهِ
ّای آتی  ،تکٌیک ّای بِ کاس سفتِ دس ٍاحذ كٌعتی تَػط سؿتِ هَسد ًظش ٍ ػایش هَاسدی کِ تَػط اػتاد ساٌّوا هـخق ؿذُ
اػت کِ حذاقل دٍ ؿـن صهاى کاسآهَصی بِ ایي اهش اختلاف هی یابذ .
 -3شرح فصل سوم (آزهوى آهوخته ها ونتایج ) :ایي هشحلِ کِ با تلَیب اػتاد ساٌّوا ٍ ػشپشػت کاسآهَصی دس ٍاحذ كٌعتی
كَست هی پزیشد حذاقل ػِ ؿـن صهاى کاسآهَصی سا ؿاهل هی ؿَد کِ داًـجَ بیـتش بِ هحیط کاس سؿتِ علوی خَد پشداختِ ٍ
آهَختِ ّا یؾ سا دس عول هی آصهایذٍ بِ تحلیل ٍ بشسػی عویق تشی دس هَسد هکاى ٍ هَضَع کاس آهَصی پشداختِ ٍ اًتقادات ٍ
پیـٌْاداتی بشای بْبَد ٍضعیت اسایِ هی دّذ  .الصم بِ رکش اػت کِ داًـجَ بایذ اص ّش ًَع اقذام هؼتقین دس خط تَلیذ یا ػیؼتن
جذا خَدداسی توایذ .

توجه :
گضاسؽ تایپ ؿذُ ًْایی بِ كَست فٌشی یا كحافی ؿذُ ّوشاُ با طشح سٍی جلذ ،جْت بشسػی ٍ كذٍس تاییذیِ
کاسآهَصی بِ اداسُ پظٍّؾ داًـکذُ خَد تحَیل دادُ ٍ پغ اص كذٍس گَاّی بِ ّوشاُ گضاسؽ کاسآهَصی بِ اػتاد
هشبَطِ جْت اسصیابی ٍاعالم ًوشُ ًْایی اقذام گشدد.

