ل خ محم
موسسه آموزش عا ی زر ودآباد
غیر انتفاعی – غیر دولتی

گزارش کارآموزی:

عنوان و محل کارآموزی:

تهيه و تنظيم( :فونت )41

نام دانشجو

استاد راهنما( :فونت )41

نام استاد (اساتيد)

تاريخ

يكی از اهداف اصلی نگارش گزارش کارآموزی آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم يك
مبحث علمی است .به خاطر ايجاد هماهنگی بین کلیه گزارشهای کارآموزی دانشجويان ،رعايت اين
شیوهنامه برای دانشجويان الزامی است.
ساختار گزارش کارآموزی:
هر گزارش کارآموزی بايد به صورت زير مرتب گردد:
 فرم زرکوب روی جلد به فارسی :اين قسمت دقیقاً مطابق صفحه نمونه عمل شود.
 فرم داخلی جلد به فارسی :اين قسمت دقیقاً مطابق صفحه نمونه عمل شود.








به نام خدا يا بسم ا…الرحمن الرحیم
تقديم (اختیاری) :در زمان تحقیق و کارآموزی و يادگیری افراد و مسئولینی وجود دارندد کده
کارآموز را درآموزش و يادگیری ياری نمودهاند .به همین خاطر حق شناسی ايجاد میکند که
از آنها نیز يادی برده شود( .مطلب بايد کوتاه باشد)
فهرست مطالب :هر گزارش کارآموزی بايد دارای فهرست مطالدب باشدد .ايدن قسدمت شدامل
عنوان بخشهای گزارش کارآموزی همراه با شماره صفحه مربوطه است.
فهرست جدولها ،نمودارها و اشكال :در اين قسمت لیست جدولها و شكلها بدا ذکدر دقیدق
عنوان ،شماره و صفحه مربوطه درج میشود.
فهرست عالئم و اختصارات (در صورت لزوم)
متن کارآموزی

 پیوستها (ضمیمه ،1ضمیمه)… ،2
 مرجعها و ماخذها
متن گزارش:
متن هر گزارش کارآموزی شامل چندين فصل و هر فصل شامل چندين بخش خواهدد بدود .هدر
فصل را میتوان با يك مقدمه کوتاه آغاز و با يدك نتیجدهگیدری مختصدر بده اتمدام رسداند .ترتیدب و
موضوعات هر فصل به شكلی که در زير آمده است در گزارش گنجانده شود.
 -1چكیده:
چكیده خالصهای از تمام فصلهای گزارش است که در کمتر از يك صفحه نوشته
میشود .اگر چه چكیده در ابتدای گزارش قرار میگیرد ولی معموالً آخرين قسمت گزارش
است که تهیه و تنظیم میشود .چكیده يك گزارش بايد به نحوی ارائه شود که خواننده با

مطالعه چكیده درك صحیح و جامعی از تمام مطالب و کارهای مهم ارائه شده در متن کامل
گزارش به دست آورد .چكیده قبل از فهرست قرار میگیرد.
 -2معرفی محل کارآموزی:
در اين قسمت ،معرفی محل کارآموزی شامل:
 نام شرکت
 نام بردن بخشهای شرکت( 1چنانﭽه شرکت يا کارخانه از بخشهای بسیاری بزرگ
مختلفی تشكیل شده است معرفی خالصه بخشی که کارآموزی در آن انجام شده است).
 زمینه کاری
 چارت سازمانی
 آدرس ،تلفن ،پست الكترونیك و سايت (در صورت وجود)
 تعداد تقريبی کارکنان شرکت
 لیستی خالصهای از محصوالت ،پروژهها و فعالیتهای انجام شده و جاری در شرکت
 خالصهای کوتاهی از افراد و سوابق تیم کاری (در صورتی که کار انجام شده به صورت
تیمی بوده است ).و نیز در صورتی که کارآموز قبل از کارآموزی سوابق کاری در همان
شرکت داشته است ،ذکر شود.
 -3کارهای انجام شده
در اين قسمت عنوان و شرح مختصری از پروژه(ها)ی انجام شده يا فعالیتهای واگذارشده
در طول کارآموزی آورده شود و به طور مختصر و فهرستوار نوع کار و فعالیتهايی که در
هفتههای مختلﻒ کارآموزی انجام شده است را (در صورت امكان همراه با زمانبندی کارهای
انجام شده) در يك صفحه ذکر شود.
اين فصل در واقع شرح کاملتری از فرم گزارش خالصه فعالیتهای هفتگی (فرم شماره)4
میباشد با اين تفاوت که در فرم شماره 4مطالب به ترتیب زمانی (هفتگی) ارائه شدهاند ولی
در اين فصل مطالب براساس موضوع و ساختار علمی و فنی تنظیم میگردند .در اين فصل
کارآموز ضمن اشاره به جنبههای اجرايی بايد بر جنبههای علمی ،فنی و اهمیت مطالب نیز
تاکید کند .در صورتیکه مطلبی نیاز به شرح کاملتری داشته باشد مثالً جزئیات کامل
طراحی يك مدار ،نحوه کار يك دستگاه يا فرآيند ،جزئیات برنامه نرمافزاری و  ...در فصلهای
 1در صورتی که شرکت مورد نظر محل بزرگی است مثالً يك وزارتخانه ،از توضیحات مشروح راجع به هرکدام از
بخشهای آن و يا تاريخﭽه آن اجتناب شود و فقﻂ به توضیح بخشی که کارآموز در آن مشﻐول بوده است (مثالً واحد
فناوری اطالعات) بسنده شود.

بعدی به تفكیك موضوع بايد ارائه گردند.

 -4گزارش فنی
در اين قسمت مشروح فنی و علمی کارهای انجام شده به همراه اطالعات فنی ضروری
مربوطه در دوران کارآموزی آورده میشود .مستندات اضافه مربوط به اين بخش را می توان به
صورت پیوست اضافه نمود.
 -5ارزيابی کارآموزی
 دستآوردهای اصلی کارآموزی از لحاظ
 تجربهها

 دستآوردهای فنی
 میزان موفقیت و يا ناکامی (و ذکر داليل) و نیز مشكالت (در صورت وجود)
 پیشنهادات و انتقادات راجع به واحد کارآموزی (در صورت وجود)
 -5پيوستها:
قسمت اصلی متن گزارش کارآموزی نبايدد دارای دادههدای ) (dataغیرضدروری نظیدر ديتاشدیت و
دادههای تجربی باشد ،چنین مطالبی بايد در پیوستهای گزارش کارآموزی آورده شوند.
همﭽنین کپی فرمهای شماره 5 ،4و  6و نامههای مبادلده شدده بدین دانشدگاه و محدل کدارآموزی در
قسمت پیوست قرار داده شوند.

چگونگی تايپ گزارش کارآموزی:
برای يادگیری چگونگی تايپ و آمادهسازی گزارش میتوانید از فايل الگوی نگارش پايان نامه اسدتفاده
کنید ولی در هر صورت رعايت نكتههای زير الزامی است.
در تايپ گزارش کارآموزی رعايت موارد زير الزم می باشد:
 .1جملههای متن تا آنجايی که امكان دارد کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد.
 .2فاصله بین سطرهای متن يك سانتیمتر باشد.
 .3تمامی متن گزارش کارآموزی بايد توسﻂ فونت  Nazaninبا اندازههای زير تايپ شده باشد.
 عناوين اصلی  Boldو با قلم  14و با شمارهگذاری

 عناوين فرعی درجه بعد  Boldو با قلم  12و با شمارهگذاری

 عناوين فرعیتر بعدی ساده (غیر  )Boldو با قلم  12و با شمارهگذاری
 متن اصلی با قلم  14نوشته شود.
 .4تمامی متن گزارش کارآموزی ،معادالت رياضی ،عالئم بكار برده شده مدیبايسدت بده وسدیله
کامپیوتر تايپ شوند .متن يا فرمول دست نويس به هیچ عنوان پذيرفته نمیشود.
 .5تمامی جدولها و نمودارها میبايست کامپیوتری باشند.
 .6حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه گزارش کارآموزی  3سانتیمتر و حاشدیه بداال و
پائین نیز بايد  2/5سانتیمتر باشند .اين دستور شامل مدتن ،نمودارهدا و ديگدر قسدمتهدای
گزارش کارآموزی نیز میباشد.
 .7هر پاراگرافی با  Indentآغاز گردد.
 .8از اشكال سیاه و سفید حتی االمكان استفاده گردد.
 .9در صورتی که تصويری به صورت فتوکپی يا اسكن شده در گزارش کارآموزی ارائده مدیشدود
بايد کامالً واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد.
 .11کلیه واحدها در سیستم  SIداده شود .کاربرد ديگر سیستمها در کندار واحددهای  SIمدانعی
ندارد.
 .11تا آنجايی که امكان دارد از عالمتهای استاندارد استفاده شود.
 .12مطالب جداول و عناوين محورهای شكلها فارسی اختیار شود مگر در مواردی کده بده لحداظ
امانتداری،محورهای التین عنواننويسی شود( .عین مرجع اصلی)
 .13عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتی که کمتر از يك خﻂ است به صورت مرکزی و
در صورتی که بیش از يك خﻂ است  justifyشود.
 .14عناوين جدول در باالی آن و در صورتی که يك خﻂ يا کمتر اسدت بده صدورت مرکدزی و در
صورتی که بیش از يك خﻂ است بايد  justifyشود.

 .15اصل کلمات اساسی التین که به فارسی برگردانده میشوند در پاورقی هدر صدفحه بدا شدماره
ارجاع آورده شود .مثالً اسامی نويسندگان خارجی و يا اصطالحات علمی
 .16پس از تايپ گزارش کارآموزی تكثیر در يك روی کاغذ  A4انجام شود.

جدولها و نمودارها
جدولها و نمودارها بايد تا جايی که ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گیرند .هر جدول يا نمودار
بايد با عنوان مربوطه که معموالً در زير آنها درج میشود ،مشخص گردد.
مرجعها و ماخذها
به طور کلی چنانﭽه از منبعی برای مطلبی استفاده شود ذکر ماخذ الزم است در اين گونه موارد
مطلب بین دو گیومه “ ” نوشته میشود و بالفاصله بعد از ان قالب باز [] میگردد و منبع مذکور به
ترتیب عددی از اول گزارش کارآموزی در آن قرار میگیرد .مثالً پانزدهمین منبع استفاده شده بعد از
ذکر مطلب مربوطه اين گونه آورده میشود[15] :

گاهی اوقات در نقل خالصه يك مقاله که توسﻂ يك شخص نگارش يافته اسدت در يدك جملده ذکدر
میشود که در اين گونه موارد به شرح زير اقدام میکنیم:
علی رياضی] [ ،آرايش کنترل آداپتیو را تنها راه حل برای کنترل سیستمهای ربات میداند.
شيوه شمارهگذاری و ارائه منابع:
 -4شمارهگذاری متن:
صفحههای فرم داخل جلد و بسم ا…الرحمن الرحیم ،شمارهگذاری نمیشوند .صدفحههدای بعددی بده
ترتیب با حروف ابجد (الﻒ ،ب ،ج ،د ،ه )… ،شمارهگذاری میشوند .شمارهگدذاری بدا عددد از مقدمده
شروع شده و تا انتهای گزارش کارآموزی (پیوستها) ادامه خواهد داشت .طريقه شمارهگذاری نیدز بده
صورتی خواهد بود که اعداد در قسمت وسﻂ و باالی هر صفحه قرار خواهد گرفت.
 -2شمارهگذاری روابط رياضی:
هر رابطه و يا معادله رياضی به وسیله دو عدد توسﻂ يك خﻂ فاصله از يكديگر تمیدز داده و مشدخص
میگردند .عدد سمت چپ نشانگر شماره فصل و عدد سمت راست ،نشانگر شماره ترتیب رابطه در هدر
فصل میباشد .مثالً رابطه اول در فصل چهارم را به صورت زير بايد نشان داد:
)(1-4

Lx, y ,   I x, y   Gx , y , 

 -3شمارهگذاری جدولها و نمودارها:
در هر فصل هر با درج شماره فصل و جدول در آن فصل شمارهگذاری میشود .سپس موضوع جدول
(شكل) بالفاصله بعد از شمارهگذاری درج خواهد شد .به طور مثال جدول و شكل شماره  3فصل دوم
به صورت زير شمارهگذاری میشود:
جدول :2-3جدول باندهای فرکانسی

مشخصه التین

محدوده فرکانسی

VLF

 3تا  31کیلو هرتز

LF

 31تا  311کیلوهرتز

MF

 311تا 3111کیلوهرتز

HF

 3تا  31مگاهرتز

VHF

 31تا  311مگاهرتز

UHF

 311تا  3111مگاهرتز

SHF

 3تا  31گیگاهرتز

EHF

 31تا  3111گیگاهرتز

شكل :2-3تقسیمبندی باندهای فرکانسی

ارائه منابع
در بخش ارائه منابع ترتیب زير بايد رعايت گردد:
 :1-4مقاله:
نويسنده (نويسندگان) ،عنوان مقاله (در داخل گیومه “ ”) ،منبع :کنفرانس ،ژورنال علمی و … ،جلد و
صفحات ،سال انتشار
مثال:
[ ]4عسگر عباس زاده ،حبیب قنبرپور اصل ،خشايار يﻐمايی “ ،تلفیق اطالعات سیستم ناوبری اينرسی با سیستم ناوبری
تصويری” ،سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ايران ،جلد سوم صفحات  ،147-141ارديبهشت1384

 :1-2کتاب:
نويسنده (نويسندگان) ،عنوان کتاب به صورت ايتالیك ،ناشر ،سال انتشار
[ ]16موريس مانو،ترجمه دکتر قدرتاله سپیدنام ،طراحی ديجیتال ،انتشارات خراسان1385 ،

تحويل گزارش
پس از تكمیل گزارش و اطمینان از صحت مطالب و ترتیب آنها و تطبیق فرمت تايپ با موارد ارائه

شده در اين نمونه و پس از تأيید استاد راهنما ،فايل گزارش نهايی را در قالب  pdfو docرا در قالدب
يك فايل  zipشده به ايمیل استاد راهنما ( )moradnezhad@khazar.ac.irارسال نمايد.

