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 بسمه تعالی

   

 زی دانشجویانرول تهیه و ارئه گزارش تفصیلی کاردستورالعم

زی رومحیط کار ، بررسی و تحلیل فنی اززی آشنایی همه جانبه با محیط کاررواهداف مورد نظر در امر کار از

است و این امر در شرایطی تکمیل می شود که کارآموز بتواند یافته های خود را به رشته تحریر در آورد. لذا 

زی ساختار و دستورالعمل ذیل باید توسط دانشجویان عزیز رعایت رورائه مناسب و یکنواخت گزارش کارجهت ا

 گردد. 
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 شامل بخش های زیر است: زیرگزارش کارو 

 مراجعه شود( 7صفحه ی جلد )به صفحه  (1

  حه بسم اهلل الرحمن الرحیم صف (2

     ی تقدیم به )اختیاری(صفحه (3

  ی سپاسگزاری )اختیاری(صفحه (4

 مطالب فهرست (5

 اشکال فهرست (6

 نمودار فهرست (7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صفحه نباشد . 10: فصل اول کمتر از تذکرشروع می شود. با اعداد از این قسمت شماره گذاری صفحات 

   . آشنایی کلی با مکان کارآموزی شامل:  فصل اول : (8

        تاریخچه محل کارآموزی  -1

 نمودار سازمانی محل کارآموزی  -2

 نوع محصوالت تولیدی یا خدماتی) فقط نام برده شود( -3

نام برده شده است در اینجا بطور   3شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات) مواردی که در شماره  -4

 (کامل شرح داده شود . 

 ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز فصل دوم : (9

       موقعیت رشته کارآموز در واحد صنعتی  -1

 بررسی شرح وظایف رشته کارآموز در واحد صنعتی  -2

      امور جاری در دست اقدام محل کارآموزی -3

 برنامه های آینده محل کارآموزی -4

 صفحه نباشد 20: فصل دوم کمتر از تذکر

 آموخته ها، نتایج و پیشنهادات  فصل سوم : (10

رزی و پیشنهادات در مورد وامور مختلف واحد صنعتی، محل کارنتایج و پیشنهادات: شامل پیشنهادات در 

 زی.رواصل کار
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 بندیی صفحهنامهشیوه 

 

 3سانت و از لبه هـای بـاال و پـایین     2سانت، از لبه سمت چپ  3از لبه سمت راست  گزارشمتن  یحاشیه .1

 در نظر گرفته شود( سانت gutter ،0ی ، اندازهpage setupی در پنجرهسانت در نظر گرفته شود. )

 در نظر گرفته شود.  lines 5 .1از هم بصورت  گزارشفاصله خطوط متن  .1

چنـین در تـدوین و   به صورت ساده و بدون استفاده از کادر و یا سرصفحه تایپ شود. هم گزارشهای صفحه .2

 گردد. از کادرهای تزیینی و تذهیب استفاده نمی گزارشتنظیم 

  

                  
 

 ی بین خطوط: فاصله .1

  paragraph/spacing/line spacing/ 1.5 lines 
 شود. ی جدید آغاز میبندی مربوط به آن فصل، از صفحهآغاز هر فصل به همراه شماره .2

 گیرد. ی یک صفحه از باال قرار میچین با فاصلهبه صورت وسط عنوان هر فصل با حروف درشت .3

 گیرد. تر از عنوان فصل، در ابتدای خط قرار میهای هر فصل با حروف کوچکعناوین بخش .4

ی بخش، و بعـد  ی فصل، سپس شمارهها در هر فصل، از راست به چپ، ابتدا شمارهزیربخش ها وبرای بخش .5
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 )فصل پنجم، بخش سوم، زیربخش دوم(« ـ2ـ  3ـ  5»شود. مثالً ی زیربخش مشخص میشماره

 ها، جدول ها شماره گذاری شکل .6

دهمـین شـکل در    همانند شماره گذاری فصل ها می باشـد.به عنـوان مثـال،    شماره گذاری شکل ها، جدول ها

 ( نوشته می شود.10-3)شکل  فصل سوم بصورت

 توجه کنید که عنوان جداول در باالی آنها قرار می گیرد. اما عنوان شکل ها در زیر شکل درج می شود. 

 گزارش کارورزیی تایپ نامهشیوه 

 

 شود. انجام  wordی با برنامه گزارش کارورزیتایپ  .1

 شود. استفاده  14ی با اندازه B Nazaninنامه از قلم برای تایپ متون فارسی پایان .2

ها شود. برای عنواناستفاده  12ی با اندازه Times New Romanنامه از قلم پایان انگلیسیبرای تایپ متون  .3

پـاورقی  البتـه   در نظر گرفتـه شـود.   12اندازه و پاورقی ها نیز ( قرار دهید Boldدرشت ) 14ی قلم را اندازه

 در نظر گرفته شود. 10های انگلیسی با اندازه ی 

و « تـا »، «از»، «در»، «یـا »، «و»هـایی ماننـد   ( قرار گیرد. کلمـه spaceها، باید یک فاصله )بین تمامی کلمه .4

 ها باید یک فاصله ایجاد شود. نشود، لذا قبل و بعد آها نیز یک کلمه محسوب میی ایننمونه

 در پایان عناوین خودداری شود.»:« از گذاشتن دو نقطه  .5

ی قبل متصل باشند و فقط با یـک  ویرگول، باید به کلمهتمام عالیم سجاوندی از قبیل نقطه، ویرگول، نقطه .6

 ی بعد جدا شوند. ( از کلمهspaceفاصله )

پرانتز . «نامهپایان»نامه(، )پایان داخل به این عالیم متصلند. مانند:های داخل پرانتز، گیومه و قالب از عبارت .7

 شوند.  های قبل و بعد خود جدا می( از کلمهspaceو گیومه از خارج، با یک فاصله )

« ؟»و سؤال»!« ، تعجب»:«، دو نقطه«،»، ویرگول«؛»، نقطه ویرگول«0»تمام عالیم سجاوندی از قبیل نقطه  .8

 ( داشته باشد. spaceی قبل و بعد یک فاصله )بل از خود متصل باشد و از کلمهی قباید به کلمه

 ی، نه مسأله ی. گیرند؛ مانند مسألهی مجازی در کنار یکدیگر قرار میاضافه، با فاصله های همراه با یایکلمه .9

 ت.حروف یک کلمه، الزم است بدون فاصله در کنار یکدیگر تایپ شوند؛ مانند وحدت، نه و حد .10

ی بین خطـوط  تر از اندازهی بین بندها بیشی بین خطوط باشد. اگر فاصلهی بین بندها، باید به اندازهفاصله .11
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را باید صفر کـرد. بـدین    afterو  beforeی ، اندازهspacingی پاراگراف، در قسمت باشد، با ورود به پنجره

 ی زیادی بین بندها از بین خواهد رفت. صورت فاصله

ها به بند بعدی متصل، و از بند قبل مقداری بیش از یک خط فاصله بگیرند. برای انجام ایـن  .الزم است عنوان12

یـا   18، عـدد  spacingرا باز کنیم و در قسـمت    paragrafی ، پنجرهenter کار، بهتر است به جای استفاده از 

ر نظـر بگیـریم. البتـه ایـن عمـل را بایـد فقـط در        را صفر د afterانتخاب کنیم و عدد    beforeتر را برای بیش

 بندهای عناوین انجام داد. 

 ( داشته باشند.  space.کلمات مستقل باید از یکدیگر یک فاصله )13

 

 نکات 

  .چین شوندتمام عناوین باید راست .1

ی تراز باشند؛ یعنی هم از راست و هم از چپ منظم شوند. برای این منظـور، در پنجـره  تمام بندها باید هم .2

paragraf در قسمت ،General  برای ،alignment ی گزینهjustify low شود. انتخاب می 

هـا  مباحث یک فصل، باید به دنبال یکدیگر قرار گیرد. بنابراین از قرار دادن جای خالی در انتهـای صـفحه   .3

 شود.خودداری می
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 تحقیقات و فنآوری ،وزارت علوم

 دانشگاه جامع علمی کاربردی

 رشتجهاد دانشگاهی کاربردی  مرکز آموزش علمی

 

 زیروگزارش کار

 

 زی:رومكان کار

........................................................................................ 

 :زیروکاراستاد 

................................................... 

 :زیروکارسرپرست 

......................................... 

 : دانشجو

 ................................ ................. 

 

1398پاییز   

  

 و صفحه ی جلد نمونه طرح روی جلد
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