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 دستورالعمل تدوين گزارش كارآموزي

از اهداف مورد نظر در امر كارآموزي، آشنايي همه جانبه با محيط كار، بررسي وضعيت و تحليل فني از محيط كارآموزي مي باشـد       
ور كلي اهـداف كـارآموزي بـه    طبه  هاي خود را به رشته تحرير در آورد. واهد شد كه كارآموز بتواند يافتهو اين امر در شرايطي تكميل خ

 :شرح ذيل است
 آشنايي دانشجويان با كارهاي عملي و اجرائي و مسائل كارگاهي از نزديك -1
 علمي با عمل هاي فرصت تطبيق آموخته -2
 درك كمبودها و نواقص احتمالي خود  -3
 رفع كمبودها به كمك استادان -4
 ي مختلف و نقش آنها در پيشبرد كارهاآشنايي با نحوه همكاري صاحبان مهارتها و تخصصها -5
 اداره كردن كارگاه و تسلط كافي به كارهاي عملي و اجرايي -6

، دانشجويان موارد زير را رعايت كنند و گزارش كارآموزي را آموزيجهت هماهنگي بيشتر بين گزارشهاي كاراست تا  مزال
   تحويل دهند. طبق اين دستورالعمل به استاد كارآموزي

 )همين شيوه نامه 1مطابق با صفحه ( طرح روي جلد -
 بسم اهللا الرحمن الرحيم  -

كه بايد بالفاصله پس از اتمام  5و  4، 3، 2، 1ترتيب شامل : فرمهاي (فرمهاي تكميل شده به كپي فرمها و گزارشات مربوط -
 يك سوم، دو سوم و تمام كارآموزي تكميل و به امضاء و مهر سرپرست كارآموزي رسيده و به امضاء استاد مربوطه نيز برسد.)

 پايان كار)فرم ( 6فرم شماره  -

 تقديم (اختياري) -

 سپاسگزاري (اختياري) -

 فهرست مطالب -

 جداول (در صورت نياز) فهرست -

 فهرست نمودارها (در صورت نياز) -

 فهرست اشكال (در صورت نياز) -

 ها (در صورت نياز) ت نقشهفهرس -

 متن اصلي پايان نامه شامل: -

 فصل اول: آشنايي كلي با مكان كارآموزي -

 تاريخچه سازمان - 1-1

 معرفي سازمان شامل نوع فعاليت، توليدات يا خدمات  - 1-2
 نمودار سازماني  - 1-3

 قسمت هاي مختلف معرفي - 1-4

 يندكارشرح مختصري از فرآ - 1-5

 هاي انجام شده مطالعات و پروژهفصل دوم:  -

 باشد اين فصل شامل دو قسمت مي
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قسمت اول: گزارش تحقيقي از مورد موضوعي مناسب با فعاليت انجام شده در شركت و هماهنگ شده با استاد كه از طرف شركت 
 صفحه) 20-25شود.( مربوطه پيشنهاد داده مي يا استاد
رندر، سه توكد ا معرفي پروژه هاي عملي انجام شده در طول مدت كارآموزي در شركت شامل برداشت، ترسيمات قسمت دوم:

 باشد. (كليه مدارك با مهر شركت) بعدي و ... مي

 تحليل بنافصل سوم:  -

 :باشد گرافيك قوي كه شامل موارد زير ميصفحه) به صورت تحليلي و  25 -30تحليل معمارانه يك بناي واجد ارزش معماري (
 پيشينه تاريخي  •

 )، عناصر همجوار و تلفيق با آنهاموقعيت جغرافيايي (شامل موقعيت در سطح شهر •
 اقليم (باد غالب و ...) •

 نقشه ها •

 تجزيه تحليل سايت و بررسي نيروهاي آن •

 هندسه (پالن، نما، برش) •

 شعاعي، خطي، مركزي، تركيبي و ...بررسي فرم پالن و تشخيص سيستمهاي محوري،  •

 درونگرا -برونگرا •

 فضاهاي پر و خالي •

 محورها •

 و تقارن و .... تعادل •

 فضاهاي باز و بسته (پالن و نما) •

 ريتم و حركت •

 عناصر شاخص •

 سيركوالسيون (افقي و عمودي) •

 الحاقيات، حذفيات •

 ورودي و تشكيالت آن (حجم و ...) •

 سازه •

 رابطه پالن، نما و برش •

 نورگيرينور و  •

 نظم آب •

 نظم گياه •

 نظم هوا •

 نظم مقدس •

 نظم خاك (توپوگرافي) •

 خوانايي •

 توسعه آينده •
 )6تا  1فرمهاي كارآموزي شامل فرمهاي پيوست ( -
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 فهرست منابع  و مراجع (در هر پروژه تحقيقي حداقل بايد از سه منبع استفاده گردد) -

 تذكرات مهم:

 به صورت يك رو، عمودي و بدون كادر تايپ شود. A4*كار روي كاغذ         

اي و نقره  *جلد پايان نامه بايد مطابق طرح روي جلد قابل دانلود از پايگاه اينترنتي مؤسسه و از نوع گالينكور و با رنگ سرمه        
 كوب انتخاب گردد.

 دستورالعمل نگارش گزارش كارآموزي
 ) تايپ شود.B Nazanin 12 و فونت (  wordمطالب با برنامه  -

 5/2سانتي متر در سمت راست و  4سانتي متر در باال،  5حاشيه صفحه اول هر بخش مانند: مقدمه، فهرست ها، منابع بايد  -
 سانتي متر در سمت چپ و پايين در نظر گرفته شود.

 نظر گرفته شود.سانتي متر در سمت چپ، باال و پايين در  5/2سانتي متر در سمت راست و  4حاشيه صفحات ديگر  -

 نام نويسنده، سال انتشار) آورده شود. در آخر مطالب، منبع آن به صورت پاورقي و يا داخل پرانتز ( -

 مرجع داشته باشد.در صورت لزوم داراي تمام تصاوير، نقشه ها، جداول و ... مطابق نمونه بايد عنوان و  -

 بينيد: نمونه يك تصوير را در زير مي

 

 صنعتي. كارگاه 1شكل 

 همچنين نمونه اي از يك جدول به صورت زير است.
 اي از يك جدول . نمونه1جدول 

 كاربرد نقص مزيت روش
    
    
    

صفحات عنوان، سپاسگزاري، تقديم، فهرست، به ترتيب با حروف (ابجد، هوز...) در قسمت پايين در وسط صفحه عالمت  -
 گذاري شود.

 در پايين، وسط صفحه شماره گذاري شود. صفحات اصلي گزارش به صورت عددي -

 از آوردن كلمات التين در داخل متن خودداري شود و معادل التين آن به صورت پاورقي آورده شود. -

  زير آن خط ممتد كشيد.معمولي استفاده كرد ولي بايد  هرگاه نوشتن حروف ايتاليك مقدور نباشد مي توان از حروف -


