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  گزارش کارآموزی:
 
 

 عنوان و محل کارآموزی: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (41)فونت  :تهيه و تنظيم

 نام دانشجو 

 

 
 (41)فونت  :استاد راهنما

 نام استاد )اساتيد( 

 

 



 تاريخ
 

  



آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم يك  گزارش کارآموزیيكی از اهداف اصلی نگارش 

عايت اين های کارآموزی دانشجويان، ر. به خاطر ايجاد هماهنگی بین کلیه گزارشبحث علمی استم

 دانشجويان الزامی است.  براینامه شیوه

 ساختار گزارش کارآموزی:

 :هر گزارش کارآموزی بايد به صورت زير مرتب گردد

  عمل شود.نمونه مطابق صفحه  اًاين قسمت دقیق :به فارسیفرم زرکوب روی جلد 

 عمل شود.نمونه مطابق صفحه  اًاين قسمت دقیق: فرم داخلی جلد به فارسی 

  رحیملالرحمن ا…بسم ابه نام خدا يا  

 )دارندد کده  ولینی وجودئيادگیری افراد و مس تحقیق و کارآموزی و زماندر  :تقديم )اختیاری

که  کندیمحق شناسی ايجاد  خاطر. به همین اندنمودهکارآموز را درآموزش و يادگیری ياری 

 نیز يادی برده شود. )مطلب بايد کوتاه باشد( هاآناز 

 ايدن قسدمت شدامل  .ت مطالدب باشددسبايد دارای فهر هر گزارش کارآموزی :فهرست مطالب

 شماره صفحه مربوطه است.همراه با  های گزارش کارآموزیعنوان بخش

 ذکدر دقیدق  ها بداو شكل هااين قسمت لیست جدول در :ها، نمودارها و اشكالفهرست جدول

 شود.شماره و صفحه مربوطه درج می ،عنوان

 در صورت لزوم( فهرست عالئم و اختصارات( 

  کارآموزیمتن  

 (… ،2ضمیمه ،1ها )ضمیمهپیوست 

 ها و ماخذهامرجع 

 :گزارشمتن 

دين بخش خواهدد بدود. هدر شامل چندين فصل و هر فصل شامل چن گزارش کارآموزیمتن هر 

ترتیدب و گیدری مختصدر بده اتمدام رسداند. يدك نتیجده يك مقدمه کوتاه آغاز و با توان بافصل را می

 شود. زير آمده است در گزارش گنجاندهفصل به شكلی که در  هرموضوعات 

 چكیده: -1

که در کمتر از يك صفحه نوشته  های گزارش استفصلای از تمام چكیده خالصه

مت گزارش گیرد ولی معموالً آخرين قسچه چكیده در ابتدای گزارش قرار می شود. اگرمی

نحوی ارائه شود که خواننده با ه يك گزارش بايد بشود. چكیده است که تهیه و تنظیم می



ی مهم ارائه شده در متن کامل مطالعه چكیده درك صحیح و جامعی از تمام مطالب و کارها

 گیرد.چكیده قبل از فهرست قرار میدست آورد. ه گزارش ب

 : معرفی محل کارآموزی -2

 : شاملمعرفی محل کارآموزی در اين قسمت، 

 شرکت منا 

 رگبز ریبسیا یهابخش از کارخانه يا شرکت چنانچه) 1شرکت یهابخش دنبر منا 

  (.ستا هشد منجاا آن در زیمورآکا که بخشی خالصه معرفی ستا هشد تشكیل مختلفی

 ریکا مینهز 

 چارت سازمانی 

 ( دجوو رتصو رد) سايت و نیكولكترا پست، تلفن، آدرس 

 شرکت نکنارکا تقريبی ادتعد  

 شرکت در ریجا و هشد منجاا یفعالیتها و هاوژهپر، تمحصوال از ایخالصه لیستی 

 رتصو به هشد منجاا رکا که تیرصو در) ریکا تیم بقاسو و ادفرا از کوتاهی ایخالصه 

 نهما در ریکا بقاسو زیمورآکا از قبل زمورآکا که تیرصو در نیز و( .ستا دهبو تیمی

 . دشو کرذ ،ستا شتهدا شرکت

 

  هشد منجاا یهارکا -3

 های واگذارشدهفعالیتيا  هشد منجاا ی(ها)وژهپر از یمختصر حشر و انعنو قسمت ينا در

 در که هايیفعالیت و رکا عنو وارفهرست و مختصر رطو به و دشو آورده زیمورآکا لطو در

 یهارکا بندینماز با اههمر نمكاا رتصو در) را ستا هشد منجاا زیمورآکا مختلف یهاهفته

 .دشو کرذ صفحه يك در( هشد منجاا

( 4های هفتگی )فرم شمارهتری از فرم گزارش خالصه فعالیتاين فصل در واقع شرح کامل

اند ولی مطالب به ترتیب زمانی )هفتگی( ارائه شده 4اين تفاوت که در فرم شمارهباشد با می

ن فصل گردند. در ايفصل مطالب براساس موضوع و ساختار علمی و فنی تنظیم میاين در 

های علمی، فنی و اهمیت مطالب نیز های اجرايی بايد بر جنبهکارآموز ضمن اشاره به جنبه

جزئیات کامل  تری داشته باشد مثالًمطلبی نیاز به شرح کاملکه تاکید کند. در صورتی

های افزاری و ... در فصلاه يا فرآيند، جزئیات برنامه نرمکار يك دستگ طراحی يك مدار، نحوه

                                                 
 از امهرکد به جعرا وحمشر تتوضیحا از ،تخانهوزار يك مثالً ستا گیربز محل نظر ردمو شرکت که تیرصو در 1

 حدوا مثالً) ستا دهبو لمشغو آن در زمورآکا که بخشی توضیح به فقط و دشو بجتناا آن يخچهرتا يا و آن هایبخش

 . دشو هبسند( تطالعاا وریفنا
 



 بعدی به تفكیك موضوع بايد ارائه گردند. 

 

  فنی ارشگز -4

 وریضر فنی تطالعاا اههمر به هشد منجاا یهارکاو علمی  فنی وحمشر قسمت ينا در

 به انتو می را بخش ينامربوط به  ضافها اتمستند. دمیشو آورده زیمورآکا دوران در مربوطه

 . دنمو ضافها پیوست رتصو

 

  زیمورآکا يابیارز -5

 ظلحا از زیمورآکا صلیا یهاآوردستد 

 تجربهها 

 فنی یهاآوردستد 

 (دجوو رتصو در) تمشكال نیز و( اليلد کرذ و) ناکامی يا و موفقیت انمیز 

 (دجوو رتصو در) زیمورآکا حدوا به جعرا داتنتقاا و داتپیشنها 

 ها:پيوست -5

و نظیدر ديتاشدیت غیرضدروری  (data)هدای نبايدد دارای داده گزارش کارآموزیقسمت اصلی متن 

 آورده شوند. گزارش کارآموزیهای باشد، چنین مطالبی بايد در پیوستهای تجربی داده

در های مبادلده شدده بدین دانشدگاه و محدل کدارآموزی و نامه 6و  5، 4شمارههای همچنین کپی فرم

 قسمت پیوست قرار داده شوند. 

  



 چگونگی تايپ گزارش کارآموزی:

توانید از فايل الگوی نگارش پايان نامه اسدتفاده سازی گزارش میبرای يادگیری چگونگی تايپ و آماده

 الزامی است.های زير کنید ولی در هر صورت رعايت نكته

 در تايپ گزارش کارآموزی رعايت موارد زير الزم می باشد:

 کوتاه و مطابق قواعد دستور زبان فارسی باشد. تا آنجايی که امكان داردمتن  هایهجمل .1

 متر باشد.فاصله بین سطرهای متن يك سانتی .2

 شده باشد.تايپ های زير با اندازهNazanin تمامی متن گزارش کارآموزی بايد توسط فونت  .3

  عناوين اصلیBold  گذاریو با شماره 14و با قلم 

  عناوين فرعی درجه بعدBold گذاریو با شماره 12قلم  و با 

 غیر عناوين فرعی( تر بعدی سادهBold و با قلم )گذاریو با شماره 12 

  نوشته شود. 14متن اصلی با قلم 

وسدیله ه بايسدت بدر برده شده مدیتمامی متن گزارش کارآموزی، معادالت رياضی، عالئم بكا .4

 شود.کامپیوتر تايپ شوند. متن يا فرمول دست نويس به هیچ عنوان پذيرفته نمی

 بايست کامپیوتری باشند.ها و نمودارها میتمامی جدول .5

متر و حاشدیه بداال و سانتی 3حاشیه متن از سمت راست و چپ هر صفحه گزارش کارآموزی  .6

هدای متر باشند. اين دستور شامل مدتن، نمودارهدا و ديگدر قسدمتسانتی 5/2پائین نیز بايد 

 باشد. گزارش کارآموزی نیز می

 آغاز گردد. Indentهر پاراگرافی با  .7

 از اشكال سیاه و سفید حتی االمكان استفاده گردد.  .8

شدود صورت فتوکپی يا اسكن شده در گزارش کارآموزی ارائده مدیه که تصويری ب در صورتی .9

 واضح و از کیفیت خوبی برخوردار باشد. بايد کامالً

مدانعی  SIدر کندار واحددهای ها سیستمديگر داده شود. کاربرد  SIکلیه واحدها در سیستم  .11

 ندارد.

 های استاندارد استفاده شود.از عالمت تا آنجايی که امكان دارد .11

لحداظ ه بد مواردی کدهها فارسی اختیار شود مگر در مطالب جداول و عناوين محورهای شكل .12

 عین مرجع اصلی(نويسی شود. )محورهای التین عنوانداری،امانت

صورت مرکزی و ه که کمتر از يك خط است ب عناوين شكل در زير آن آورده شود در صورتی .13

 شود. justifyکه بیش از يك خط است  صورتیدر 

در صدورت مرکدزی و ه که يك خط يا کمتر اسدت بد عناوين جدول در باالی آن و در صورتی .14

 شود. justifyکه بیش از يك خط است بايد  صورتی



شوند در پاورقی هدر صدفحه بدا شدماره اصل کلمات اساسی التین که به فارسی برگردانده می .15

 الحات علمیطاسامی نويسندگان خارجی و يا اص ارجاع آورده شود. مثالً

 انجام شود. A4پس از تايپ گزارش کارآموزی تكثیر در يك روی کاغذ  .16

 ها و نمودارهاجدول

هر جدول يا نمودار  .که ممكن است نزديك به متن مربوط قرار گیرند یيها و نمودارها بايد تا جاجدول

 مشخص گردد.، شوددر زير آنها درج می بايد با عنوان مربوطه که معموالً

 ها و ماخذهامرجع

گونه موارد  است در اينطور کلی چنانچه از منبعی برای مطلبی استفاده شود ذکر ماخذ الزم ه ب

و منبع مذکور به  گرددمی][ باز شود و بالفاصله بعد از ان قالب نوشته می” “ مطلب بین دو گیومه 

پانزدهمین منبع استفاده شده بعد از  گیرد. مثالًدر آن قرار می گزارش کارآموزیترتیب عددی از اول 

 ]15[شود: گونه آورده می ذکر مطلب مربوطه اين

اوقات در نقل خالصه يك مقاله که توسط يك شخص نگارش يافته اسدت در يدك جملده ذکدر  گاهی

 کنیم:شود که در اين گونه موارد به شرح زير اقدام میمی

 داند.های ربات میراه حل برای کنترل سیستم آرايش کنترل آداپتیو را تنها ،] [علی رياضی

 اری و ارائه منابع:ذگشيوه شماره

 گذاری متن:شماره -4

هدای بعددی بده شوند. صدفحهگذاری نمیمارهش، الرحمن الرحیم…های فرم داخل جلد و بسم اصفحه

گدذاری بدا عددد از مقدمده شوند. شمارهگذاری می( شماره…، ب، ج، د، ه، لف)اترتیب با حروف ابجد 

ه بد گذاری نیدزشماره( ادامه خواهد داشت. طريقه ها)پیوست گزارش کارآموزیشروع شده و تا انتهای 

 صورتی خواهد بود که اعداد در قسمت وسط و باالی هر صفحه قرار خواهد گرفت.

 گذاری روابط رياضی:شماره -2

ه از يكديگر تمیدز داده و مشدخص وسیله دو عدد توسط يك خط فاصله هر رابطه و يا معادله رياضی ب

ترتیب رابطه در هدر  نشانگر شماره راست،ل و عدد سمت گردند. عدد سمت چپ نشانگر شماره فصمی

 بايد نشان داد: زيرصورت ه را ب چهارمدر فصل  اولرابطه  باشد. مثالًفصل می

      ,,,,, yxGyxIyxL   (1-4) 



 ها و نمودارها:گذاری جدولشماره -3

جدول شود. سپس موضوع گذاری میماره فصل و جدول در آن فصل شمارهفصل هر با درج ش هر در

فصل دوم  3شماره  و شكل گذاری درج خواهد شد. به طور مثال جدولبالفاصله بعد از شماره)شكل( 

 شود:گذاری میصورت زير شمارهه ب

 جدول باندهای فرکانسی: 2-3جدول

 محدوده فرکانسی مشخصه التین

VLF 3  کیلو هرتز 31تا 

LF 31  کیلوهرتز 311تا 

MF 311  کیلوهرتز3111تا 

HF 3  مگاهرتز 31تا 

VHF 31  مگاهرتز 311تا 

UHF 311  مگاهرتز 3111تا 

SHF 3  اهرتزگیگ 31تا 

EHF 31  اهرتزگیگ 3111تا 

 

 
 بندی باندهای فرکانسیتقسیم: 2-3شكل

 ارائه منابع

 در بخش ارائه منابع ترتیب زير بايد رعايت گردد:

 : مقاله:4-1

جلد و ، …منبع: کنفرانس، ژورنال علمی و  ،”(  “)در داخل گیومه  عنوان مقاله )نويسندگان(، نويسنده

 سال انتشار ،صفحات

 مثال:

تلفیق اطالعات سیستم ناوبری اينرسی با سیستم ناوبری “ شايار يغمايی، خ ،[ عسگر عباس زاده، حبیب قنبرپور اصل4]

 1384ارديبهشت ،147-141صفحات  ، سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ايران، جلد سوم”تصويری

 



 

 : کتاب:2-1

 سال انتشار، ناشر ايتالیك، ه صورتعنوان کتاب ب، )نويسندگان( نويسنده

 1385، خراسانانتشارات ، طراحی ديجیتال اله سپیدنام،ترجمه دکتر قدرت،موريس مانو[ 16] 

 تحويل گزارش

ا موارد ارائه تايپ بها و تطبیق فرمت پس از تكمیل گزارش و اطمینان از صحت مطالب و ترتیب آن

در قالدب  را docو pdfنهايی را در قالب گزارش فايل و پس از تأيید استاد راهنما،  هنمونشده در اين 

 .نمايدارسال ( moradnezhad@khazar.ac.ir)استاد راهنما  شده به ايمیل zipيك فايل 

 


