
 آموزي كار گزارش قالب
  گروه كامپيوتر، موسسه آموزش عالي ميرداماد گرگان

  
   :است زير موارد شامل گزارش فرمت مختلف شهايبخ
  

  
 :اول صفحه

 :شامل
 غير انتفاعي غير دولتي ميرداماد گرگانآموزش عالي  گروه كامپيوتر، موسسه •
 )وجود صورت در( كارآموزي موضوع •
 كارآموزي محل •
 گرايش و دانشجو نام •
 كارآموزي استاد نام •
 تاريخ •

  

 :كارآموزي محل
 :شامل است شده انجام آن در كارآموزي كه محلي به راجع مختصري خالصه
 محل نام •
 ) 1است شده تشكيل مختلفي بزرگ بسياري هاي بخش از محل يا شركت چنانچه(محل  هاي بخش بردن نام •

 .است شده انجام آن در كارآموزي كه بخشي خالصه معرفي  و

                                                            
 توضيح به فقط و شود اجتناب آن تاريخچه يا و آن بخشهاي از هركدام به راجع مشروح توضيحات از وزارتخانه يك مثالً است بزرگي محل نظر مورد شركت كه صورتي در  1 

 .شود بسنده )  اطالعات فناوري واحد مثالً( است بوده مشغول آن در كارآموز كه بخشي
  



 كاري زمينه •
 ) وجود صورت در( سايت و الكترونيك پست تلفن، آدرس، •
 كامپيوتري نيروهاي تقريبي تعداد نيز و محل كاركنان تقريبي تعداد •

 شركت در جاري و شده انجام تهاي فعالي و ها پروژه محصوالت، از اي خالصه ليستي •
 و ) است بوده تيمي صورت به شده انجام كار كه صورتي در( كاري تيم سوابق و افراد از كوتاهي اي خالصه  •

 مي معموالً .شود ذكر است داشته شركت همان در كاري سوابق كارآموزي از قبل كارآموز كه صورتي در نيز
 اين در كردن خالصه با و گرفت شركت آن كاركنان از راحتي به را شركت يك از اي خالصه رزومه توان

 .داد قرار قسمت
  
  

 :شده انجام كارهاي خالصه فهرست
 و مختصر طور به و شود آورده كارآموزي طول در شده انجام ي)ها( پروژه از مختصري شرح و عنوان سمتق اين در

 با همراه امكان صورت در( را است شده انجام كارآموزي مختلف هاي هفته در كه هايي فعاليت و كار نوع وار فهرست
  .شود ذكر صفحه يك در )شده انجام كارهاي زمانبندي

  
 : يكارآموز ارزيابي
 لحاظ از كارآموز طي دوره كارآموزي اصلي آوردهاي دست •

  ها تجربه 
  فني آوردهاي دست 

 ) وجود صورت در(مشكالت نيز و) داليل ذكر و( ناكامي يا و موفقيت ميزان •
 داليل ذكر با) اصالً احتماالً، حتماً،(بعدي  كارآموزان به كارآموزي محل توصيه و كارآموزي محل كلي ارزيابي •
 ) وجود صورت در( كارآموزي واحد به راجع نتقاداتا و پيشنهادات •

  
  

 ها پيوست و فني گزارش
-مي آورده كارآموزي دوران در مربوطه ضروري فني اطالعات همراه به شده انجام كارهاي فني مشروح قسمت اين در

 .نمود اضافه خشب اين به پيوست صورت به توان مي را اضافه مستنداتو  شود
 
 
 

 
 


