
 کارورزی در آموزش و تهسازی          :عنوان درس

 ػولی  :ًَع ٍاحذ          2  :تؼذاد ٍاحذ

 :فعالیت ها

داًطجَ تایذ یک ساسهاى را جْت کارٍرسی  ،تَسط استاد هزتَطِ ٍاحذ ارائِ ضذُپس اس تَجیِ داًطجَیاى درتارُ  -1

 اسهاى،ارائِ ًام س) اقذاهات السم را اًجام دّذ داًطکذُدریافت ًاهِ اس  ، جْتاًتخاب کٌذ ٍ در صَرت تأییذ استاد

 (.هی تاضذ ضزٍری تِ استاد هزتَطِ آدرس ٍ رٍسّای حضَر تلفي،

 تَصیف ٍاحذ آهَسش،) ٍ ٍاحذ ًیزٍی اًساًی ٍ آهَسشساسهاى هزاجؼِ تِ ساسهاى ٍ تالش در جْت ضٌاخت  -2

تزًاهِ ّای در  ّن چٌیي در حال اجزا ٍتزًاهِ ّای  ضذُ،تزًاهِ ّای اجزا  دٍرُ ّا، ، ضزح ٍظایف ،ساسهاًی چارت

 .(ی ساسهاى ًظز گزفتِ ضذُ تزای آیٌذُ

ساػت  5ٍ ثثت حضَر در تزکِ ای هطخص ٍ ّز رٍس حذاکثز  حضَر تِ هَقغ ٍ هٌظن در ساسهاى ٍ ٍاحذ هزتَطِ -3

 .ساػت 60رٍس ٍ در هجوَع  3ٍ در ّفتِ حذاکثز 

 ..ٍ یا اػالم هی ضَد هطخص ضذُاس قثل کِ تاریخ آى در طَل تزم حضَر هٌظن در جلسات کالسی -4

 .گشارش ًْایی کارٍرسی -5

 :می توان انتخاب کردکه  ایی سازمان ه نمونه ای از

 ، آهَسش ٍ پزٍرشفٌی حزفِ ایآهَسش ساسهاى  -1

کطاٍرسی ٍ جْاد : احذّای آهَسش ًیزٍی اًساًی دارًذ، اس جولِّایی کِ ٍ تواهی ٍسارتخاًِ ّا یا ساسهاى -2

 ....هخاتزات ٍ  داًطگاُ ّا ٍ

 کارخاًِ جات ٍ صٌایغ -3

 ه گسارش مرحله ایئزمانثنذی حضور در جلسات کالسی و ارا

درس ٍ تؼییي فؼالیت ٍ تَجیِ داًطجَیاى در اٍاخز  هؼزفی جلسِ اٍل

 ًیوسال دٍم

  هؼزفی ساسهاى ٍ هَضَع در یک تزگ تصَرت هکتَب جلسِ دٍم

هؼزفی ٍاحذ ًیزٍی اًساًی ٍ    -هَضَع ساسهاى ٍاس گشارش  جلسِ سَم

 آهَسش

 گشارش قثل اس گشارش ًَیسی ًْایی جلسِ چْارم

 گشارش ًْایی جلسِ پٌجن



 :قالة تنذی گسارش نهایی

 :ارائه ی گسارش نهایی تایذ ته صورت مکتوب و شامل موارد زیر تاشذ

ًام ساسهاى ٍ سال اًجام کارٍرسی ٍ سال  داًطجَ،ًام ًام استاد ٍ  ػٌَاى درس،: اس جولِ)رٍی جلذ ػٌَاى :الف

 (تحصیلی

 فْزست هطالة :ب

 پیص گفتار ٍ هقذهِ :ج

ٍ  ٍ تزًاهِ ّای آى در گذضتِ ٍ حال ػالیت ّافهؼزفی ٍاحذّای آهَسش ٍ  ساسهاى، ی درتارُ ی کلیات) فصل اٍل :د

 (آیٌذُ

توزکش تز یک  -تجشیِ ٍ تحلیل ًیاسّا، طزاحی دٍرُ ّا، اجزا ٍ ارائِ آهَسش، ٍ ارسضیاتی اس دٍرُ ّا  )فصل دٍم :ٍ

 ...( ًیاس سٌجی، طزاحی، ارسضیاتی ٍ :هثال سهیٌِ ی داًطی ٍ تخصصی در سهیٌِ ی رضتِ ی خَد

ٍ تحلیل آهَسش ساسهاًی ساسهاى هحل کارٍرسی تز اساس  تجزتِ ّای کسة ضذُگشارش حضَر ٍ ) فصل سَم :ُ

 (SWOT  الکَی 

ساسهاى یا در حالت کلی تز تزای یا  تزرسی ضذُ ٍ تزای ٍاحذ ّاًتیجِ گیزی ٍ پیطٌْاد جوغ تٌذی،)فصل چْارم :ی

 (جاهؼِ

 .ًاهِ ی ساسهاى ٍ تائیذیِ حضَر داًطجَ در ساسهاى :س

 :نحوه ارزشیاتی

 ًوزُ 2           ٍ جلسات هطخص ضذًُظن ٍ حضَر در کالس 

 ًوزُ 2                                                         فصل اٍل

 ًوزُ 7                                                       فصل دٍم 

 ًوزُ 4                                                     فصل سَم 

 ًوزُ 5  در کالس                   سارش ًْاییفصل چْارم ٍ گ

 

 دکتز تقی سٍار:    استاد درس



 


