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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       
طور كلي اهـداف كـارآموزي بـه    به  هاي خود را به رشته تحرير در آورد. واهد شد كه كارآموز بتواند يافتهو اين امر در شرايطي تكميل خ

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

الزم است تا جهت هماهنگي بيشتر بين گزارشهاي كارآموزي، دانشجويان موارد زير را رعايت كنند و گزارش كارآموزي را 
   تحويل دهند. طبق اين دستورالعمل به استاد كارآموزي

 همين شيوه نامه 1مطابق با صفحه ( طرح روي جلد( 
 م بسم اهللا الرحمن الرحي 

 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 

 (اختياري) تقديم 

 (اختياري) سپاسگزاري 

 فهرست مطالب 

 (در صورت نياز) فهرست جداول 

 (در صورت نياز) فهرست نمودارها 

 (در صورت نياز) فهرست اشكال 

 ها (در صورت نياز) فهرست نقشه 

 :متن اصلي پايان نامه شامل 

 آشنايي كلي با مكان كارآموزي :فصل اول •

 تاريخچه سازمان - 1-1

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

 معرفي قسمت هاي مختلف - 1-4

 يندكارشرح مختصري از فرآ - 1-5

 : اصول و مباني موضوع كارآموزيدومفصل  •

 معرفي اصول به كار رفته در كارآموزي -2-1
 ها تشريح مباني نظريه -2-2
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 ارزيابي بخش هاي مرتبط با رشته كارآموز : ومسفصل  •

 موقعيت معماري مؤسسه -3-1
 بررسي شرح وظايف  -3-2
 امور جاري در دست اقدام -3-3
 برنامه هاي آينده -3-4

 نتايج و پيشنهاداتآموخته ها، م: فصل چهار •

 اي از مطالب فراگرفته شده خالصه -4-1
 هاي انجام شده جمع بندي نتايج فعاليت -4-2
 ارائه انتقادات و پيشنهاداتي در مورد محل كارآموزي -4-3
 ارائه پيشنهاداتي در مورد كليات و مراحل مختلف دوره كارآموزي -4-4

 )شود آورده مي نيازصورت  دريي كه ها (شامل جداول، نمودارها، اشكال و نقشه پيوست •
 منبع استفاده گردد)(در هر پروژه تحقيقي حداقل بايد از سه و مراجع   فهرست منابع •

 تذكرات مهم:

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

به قابل دانلود از پايگاه اينترنتي مؤسسه همين شيوه نامه  1مطابق صحفه بايد مطابق طرح روي جلد *جلد پايان نامه         
 اي و نقره كوب انتخاب گردد. گالينكور و با رنگ سرمهو از نوع www.daneshpajoohan.ac.irنشاني 

 گزارش كارآموزينگارش  دستورالعمل
  مطالب با برنامهword  ) و فونت B Nazanin 12.تايپ شود ( 

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

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

  ... الزم است تا عنوان  داشته باشد. مرجعدر صورت لزوم داراي بايد عنوان و مطابق نمونه تمام تصاوير، نقشه ها، جداول و
 شكل، مطابق نمونه در زير شكل نوشته شود.

 بينيد: نمونه يك تصوير را در زير مي

 

 . كارگاه صنعتي1شكل 

  الزم است تا عنوان جدول، مطابق نمونه در باالي شكل نوشته شود. نمونه اي از يك جدول به صورت زير است.همچنين 
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 اي از يك جدول نمونه. 1جدول 

 كاربرد نقص مزيت روش
    
    
    

 

 قسمت پايين در وسط صفحه عالمت  ترتيب با حروف (ابجد، هوز...) در هصفحات عنوان، سپاسگزاري، تقديم، فهرست، ب
 شود. اريگذ

 (مانند همين دستورالعمل)اري شود.ذصفحات اصلي گزارش به صورت عددي در پايين، وسط صفحه شماره گ 

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

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


