
 باسمو تعالی

 محتىا و نحىه تنظیم گزارش پایانی کار عملی در سازمانها

 

 (اسم ّ ػٌْاى داًشگبٍ، ًبم داًشکذٍ، ًبم دسط، ًبم استبد، ًبم داًشجْ، سبل):سّی جلذ شبهل -1

 تمذین ّ تمذیش تشکش -2

 فِشست هغبلت -3

 :هتي گضاسش شبهل -4

 آشٌبیی ثب سبصهبى ّ اُذاف آى: فصل اّل

 هؼشفی کبهل سبصهبى هشثْعَ -

 گضاسش گیشی اص چشن اًذاص، سسبلت ّ اُذاف ّ اسصشِبی سبصهبى -

 تذّیي اُذاف کلی، اُذاف ػیٌی ّ ثشًبهَ فؼبلیتی سبصهبى -

 تشسین چبست سبصهبًی  -

 (فشصتِب ّ تِذیذُب)ّ هحیظ خبسجی سبصهبى (ًمبط لْت ّ ضؼف)تحلیل هحیظ داخلی سبصهبى -

 آشٌبیی ثب هذیشیت سبصهبى ّ اُذاف ّ ّظبیف آى: فصل دّم

  سبل لجل تب کٌْى10آشٌبیی ّ هؼشفی سیش هذیشیت سبصهبى اص  -

 هؼشفی کبهل هذیش فؼلی -

 آشٌبیی ّ تذّیي ششح ّظبیف هذیش -

 سغْح هذیشیت سبصهبى ّ افشاد هٌصْة دس آًِب ثَ ُوشاٍ ششح شغل -

 سجکِبی هذیشیتی هشسْم دس سبصهبى اص دیذگبٍ افشاد سبصهبى ّ هغبثمت آى ثب ًظشیبت ػلوی -

 شیٍْ تصویوگیشی، اًگیضش، ّ کٌتشل کبسکٌبى اص دیذگبٍ خْد هذیش ّ پشسٌل -

 ّاحذُبی سبصهبى ّ اُذاف ّ ّظبیف آًِب : فصل سْم

 (ثَ استثٌبی ّاحذ هٌبثغ اًسبًی کَ دس فصل پٌجن ثَ تفصیل هؼشفی خْاُذ شذ)

 هؼشفی ّاحذُبی هْجْد سبصهبى -

 تذّیي اُذاف ّ ّظبیف آًِب -

دس صْستیکَ دس فصل دّم ثَ تفصیل هؼشفی ًوْدُبیذ دس ایٌجب هؼشفی کوی کفبیت )هذیشیت ّاحذ ّ هؼشفی آى -

 (هیکٌذ

 چبست سبصهبًی ّاحذ هشثْعَ -

 پشسٌل ّ ششح ّظبیف آًِب -

 هبشیي آالت ّ تجِیضات کبسی هْجْد دس ّاحذُبی هزکْس ثَ ُوشاٍ هؼشفی کبسکشد آًِب -

 هحصْالت ّ یب خذهبت ّاحذ هزکْس -

 شٌبسبیی ریٌفؼبى سبصهبى: فصل چِبسم

 شٌبسبیی ریٌفؼبى داخلی سبصهبى -

 شٌبسبیی ریٌفؼبى خبسجی سبصهبى -

 تمسیوجٌذی ریٌفؼبى داخلی ّ خبسجی هختص ّاحذُبی ُش ّاحذ دس سبصهبى -

 تؼشیف ًْع استجبط ُش یک اص ریٌفؼبى ثب سبصهبى هزکْس ّ ّاحذُبی آى -

 هؼشفی ّاحذ هٌبثغ اًسبًی سبصهبى: فصل پٌجن

 تذّیي اُذاف ّ ّظبیف ّاحذ هزکْس -

 هؼشفی کبهل هذیش ّ ششح شغل آى -



 هؼشفی هذیشیتِبی آى دس صْست ّجْد ثَ ُوشاٍ ششح شغل آًِب -

 تذّیي فشایٌذ استخذاهی سبصهبى -

 آشٌبیی ّ هؼشفی ًْع ثیوَ کبسکٌبى -

 آشٌبیی ثب فشایٌذحمْق ّ هضایب، ثبصخشیذ ّ ثبصًشستگی -

ثشًبهِِبی سفبُی، ایبة ّ رُبة، غزاخْسی ّ تسِیالت، خبًَ سبصهبًی : هؼشفی خذهبت سفبُی سبصهبى اص جولَ -

 ...ّ یب حك هسکي، ششکتِبی تؼبًّی، صٌذّق تؼبّى، خذهبت ّسصشی ّ 

 ًظبم ثِسبصی هٌبثغ اًسبًی: فصل ششن

 ، (فشهِب پیْست شْد)اسصیبثی ػولکشد کبسکٌبى، اُذاف آى، سّش اسصیبثی ػولکشد -

 آهْصش کبسکٌبى ّ اًْاع آى، اُذاف آهْصش کبسکٌبًف ًیبصُبی آهْصشی کبسکٌبى، ّظبیف هسئْلیي آهْصش -

 جبثجبیی، تشک کبس ّ اًضجبط کبسی، سیستن تشفیغ ّ اًتمبل  -

 جوغ ثٌذی : فصل ُفتن

 جوؼجٌذی کلی هغبلت ّ گضاسش کبس -

 پیشٌِبدات کبسثشدی ثشای سبصهبى هزکْس -

 هحذّدیتِب -

 (دسصْست استفبدٍ)فِشست هٌبثغ

 پیْستِب

 .هْفك ّ سشثلٌذ ثبشیذ

:                                                                                                                        تِیَ ّ تٌظین  

 دکتش تمی صّاس ّ دکتش پیوبى یبسهحوذصادٍ
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