شيوهنامه نوشتن گزارش کارآموزی
اين شيوهنامه با هدف يکسان سازی گزارشهای کارآموزی از لحاظ ظاهری تدوين شده و استفاده از آن
برای دانشجويان اجباری میباشد .برای رسيدن به اين هدف ،فرم قالب نهايی نوشتن گزارش کارآموزی
در انتهای همين شيوه نامه آمده است.
دانشجويان گرامی بايد نکات زير را هم در نوشتن گزارش کار خود رعايت کنند.
 )1برای نوشتن مطالب فارسی از فونت  zarيا  B-nazaninو برای نوشتن مطالب انگليسی از فونت
 Times New Romanاستفاده شود.
 )2اندازه صفحات بايد  A4و حدود باال ،پايين ،چپ و راست آن به ترتيب برابر  2/5 ،2/5 ،3و 3
سانتیمتر باشد.
 )3فاصله بين خطوط بايد برابر يک واحد ( )singleباشد.
 )4تا جايی که امکان دارد از نوشتن کلمات انگليسی در داخل متن خوداری شود ،اين کلمات می-
توانند به صورت پاورقی در زير همان صفحه آورده شوند.
 )5برای نوشتن گزارش کار از جمالت کوتاه ،رسا و گويا استفاده شود.
 )6شماره صفحه در قسمت پايين و وسط صفحه نوشته شود .صفحات اوليه که شامل فهرست
مطالب ،جداول و شکلها می باشد بايد با حروف الفبای فارسی (الف ،ب ،پ و  )...شماره
گذاریشوند .از صفحه مقدمه به بعد ،شمارهگذاری با عدد شروع خواهد شد.
 )7توضيح شکل در زير آن و برای جداول در باالی آن درج شود.
 )8درستی نوشتهها بر اساس قواعد امالی فارسی ضروری است.
 )9کارآموز بايد  1نسخه از گزارش نهايی صحافی شده به همراه فرم ارزشيابی که توسط سرپرست
کارآموز تاييد شده است را به دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه تحويل دهد .کارآموز برای خودش
و سرپرست کارآموزی نسخههای جداگانه بايد تهيه کند.
 )11رنگ مورد نظر برای صحافی گزارش کارآموزی بايد سرمه ای و يا قهوه ای باشد.
 )11جهت صرفه جويی در مصرف کاغذ چاپ به صورت دورو انجام شود.

دانشگاه آزاد اسالمی (ف )18

واحد صفادشت
گزارش نهايی دوره کارآموزی (ف )14

عنوان

گزارش (ف )18

نام شرکت يا سازمان مربوطه
نگارش( :ف )16
در اين قسمت نام و نام خانوادگی دانشجو تايپ شود (ف )16
استاد راهنما( :ف )15
در اين قسمت نام و نام خانوادگی استاد راهنما تايپ شود(ف )15

سرپرست کارآموز( :ف )15
در اين قسمت نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموز تايپ شود(ف )15
سال هجری شمسی (ف )14

شناسنامه گزارش (ف )14

دانشگاه گلستان -دانشکده -...................گروه( ............................ف )14

مشخصات کارآموز

نام و نام خانوادگی
شماره دانشجويی
رشته تحصيلی
دوره (روزانه يا شبانه)
تاريخ آغاز کارآموزی
تاريخ پايان کارآموزی
نام واحد صنعتی

مشخصات واحد صنعتی

نام بخش واحد کارآموزی
نام مسئول کارآموزی
آدرس محل کارآموزی
نام استاد کارآموزی
تاريخ تحويل گزارش کار به
دفتر ارباط با صنعت دانشگاه

ارزيابی گزارش

تاريخ ارجاع گزارش به
استادکارآموزی
نمره کارآموزی

امضاء دانشجو

امضاء سرپرست کارآموزی

تاريخ

تاريخ

امضاء مدير ارتباط با صنعت

امضاء استاد کارآموزی

تاريخ

تاريخ

أ

فهرست مطالب
شماره صفحه

عنوان
فصل اول
-1مقدمه (شامل مطالبی از جمله تاريخچه کارهای انجام شده توسط ديگران ،ارتباط موضوع پژوهش با

1

کارهای انجام شده قبلی ،هدف و اهميت موضوع ،بيان سوال اصلی تحقيق ،نوع پژوهش (بنيادی،
نظری ،کاربردی ،توسعهای) و نتايج مورد انتظار)
2

1.-1
1ـ.2
فصل دوم
 -2متن اصلی (شامل عناوينی از جمله موضوع ها و مفاهيم علمی و فنی مرتبط با موضوع پژوهش،
روش های به کار گرفته ،نتايج به دست آمده و تجزيه و تحليل اين نتايج)
.1-2
.2-2
فصل سوم
 -3نتيجه گيری و پيشنهادات( :شامل مواردی از جمله جمع بندی کلی نتايج به دست آمده ،ارزيابی
روش های تئوريک و عملی به کار گرفته شده ،و پيشنهاد برای ادامه پژوهش در آينده)
.1-3
.2-3
مراجع (مطابق نمونه پيوست)
پيوستها ((در صورت نياز) :شامل جدول ها و شکل های مفصل ،نقشهها ،تصاوير ،پرسشنامه ها و
نتايج آن ها ،فرهنگ لغات و اصطالحات يا برنامه های کامپيوتری به صورت ديجيتال)

ب

فهرست جداول
شماره صفحه

عنوان

ج

فهرست شکلها
شماره صفحه

عنوان

د

چکيده گزارش (ف )14
چکيده حداکثر  251کلمه و دريک صفحه بدون ذکر فرمول ،جدول ،شکل يا مرجع و حاوی اطالعاتی در مورد تعريف
مسئله ،کارهای انجام شده ،روشهای استفاده شده ،نتايج به دست آمده در پژوهش و بحث و اهميت و کاربرد يافته ها و

پيشنهادات( .ف )12

ه

 )1مقدمه (ف )11
شامل مطالبی از جمله نحوه و داليل انتخاب محل کارآموزی  ،ارتباط موضوع کارآموزی و سازمان مربوطه با
رشته دانشجو ،هدف و اهميت انجام کارآموزی برای دانشجويان رشته مورد نظر میباشد .مقدمه بايد حداقل در
 2صفحه تهيه شود( .ف )14
 )2معرفی محل کارآموزی (ف )11
در اين قسمت دانشجو بايد به طور کامل مشخصات محل کارآموزی را بيان نمايد که شامل موارد زير میتواند
باشد( :برای هر قسمت دانشجو میتواند با آوردن عکسهای متعدد که توسط خود کارآموز از شرکت يا
سازمان مورد نظر گرفته شده ،خواننده را در جهت فهم بهتر مفاهيم و موارد ذکر شده کمک کند)( .ف )14
 نام شرکت (سازمان) مورد نظر آدرس پستی دقيق به همراه شماره تلفن نام مدير عامل به همراه مدرک دانشگاهی چارت سازمانی شرکت معرفی بخشهای مختلف محل کارآموزی (در صورتی که محل کارآموزی از بخشهای زيادیتشکيل شده است)
 معرفی بخشی که کارموز در آنجا فعاليتهای خود را انجام میدهد نام سرپرست کارآموزی به همراه شماره تماس معرفی زمينههای کاری انجام شده در آن بخش معرفی شرکتها يا سازمانهای مرتبط به محل کارآموزی معرفی محصوالت ،پروژهها و فعاليتهای انجام شده توسط شرکت و فعاليتهای در دست اجرامطالب اين بخش بايد حداقل در  7صفحه تهيه شود.
 )3معرفی موضوع کارآموزی (ف )11
در اين قسمت عناوين و شرح مختصری از پروژهها و کارهايی که کارآموز در مدت کارآموزی انجام داده
است ،به صورت مختصر و فهرستوار گنجانده میشود .مطالب اين بخش بايد حداقل در  3صفحه تهيه شود.
(ف )14

 )4گزارش کامل کارآموزی (ف )11
در اين قسمت  ،تمامی اطالعات مرتبط با کارهای انجام شده گنجانده میشود .مانند ذکر روش و مراحل انجام
کار با جزييات دقيق و  ...و تمام آنچه را که برای گوياتر شدن گزارش کمک میکند مانند آوردن عکسهای
گرفته شده در حين انجام کار و  ...مطالب اين بخش بايد حداقل در  7صفحه تهيه شود( .ف )14

 )5نتيجه گيری و پيشنهادات (ف )11
در اين قسمت نتايج فعاليتهای انجام شده توسط کارآموز گنجانده میشود .الزم به ذکر است که در اين
قسمت کارآموز بايد چندين پيشنهاد برای شرکت يا سازمان مورد نظر جهت رفع نواقص موجود و بهتر شدن
آن ها ارائه کند و همچنين کارآموز بايد قادر باشد که نقاط ضعف و قوت محل مربوطه را با سرپرست کارآموز
مورد تحليل و ارزيابی قرار دهد .ارائه هر مورد بايد بهصورت خالصه ،روشن و شفاف باشد .در صورت ذکر
کردن نقاط ضعف ،کارآموز بايد پيشنهادی جهت برطرف نمودن آن ارائه نمايد .مطالب اين بخش بايد حداقل
در  2صفحه تهيه شود( .ف )14
 )1مراجع (ف )11
مراجع به ترتيب بر اساس حروف الفبا و ابتدا مراجع فارسی آورده شوند.
الف -منابع فارسی
 -1مقاله :
مثال :سالجقه ،ع ،.جعفری ،م .و سرمديان ،ف .1381 ،.مطالعه خاکشناسی منطقة طالقان با روش ژئومرفولوژی.
مجلة منابع طبيعی ايران.123 – 143 :)2(55 ،
 -2کتاب :
مثال :طباطبائی عقدايی ،س.ر .و جعفری مفيدآبادی ،ع .1379 ،.مقدمهای بر اصالح درختان جنگلی .انتشارات
مؤسسه

تحقيقات

جنگلها

و

مراتع،

تهران،

149

صفحه.

ب -منابع التين
- Herring, G. 1998. The Beguiled: Misogynist myth or feminist fable? Literature Film
Quarterly 26 (3): 214-219.
- Yin, Sandra. 2003. Color bind. American Demographics 25, (7): 22-26. Academic Search Premier,
via Galileo, http://www.galileo.usg.edu
-

راهنمای اخذ واحد کارآموزی

مرحله :1تکمیل فرم شماره  1کارآموزی حداکثر دو هفته پس از انتخاب واحد کارآموزی و ارائه آن به همراه مدارک زیر به
دفتر ارتباط با صنعت:
 oکپی برگه ثبت شرکت در روزنامه رسمی(ارسال برگه ثبت برای شرکتهای دولتی ونیمه خصوصی الزامی نیست)
 oارسال رتبه گرید شرکت یا برگه تعیین صالحیت( فقط برای دانشجویان رشته معماری وعمران شامل کلیه گرایشها
ومقاطع الزامی است)
نکته:فرم شماره  1شامل  5بخش مجزا بوده که  2بخش آن توسط شخص دانشجو  1،بخش آن توسط محل کارآموزی و 1
بخش آن توسط استاد مربوطه تکمیل می گرددودرنهایت فرم تکمیل شده تحویل دفتر ارتباط با صنعت می گردد.بدیهی است
به فرم هایی که به صورت ناقص و یا بعد از مهلت قانونی به این دفتر ارسال گردد ترتیب اثر داده نمی شود و عواقب آن بر عهده
شخص دانشجو می باشد.
مرحله :2دریافت معرفینامه رسمی کارآموزی سه روز کاری پس از تحویل مدارک فوق به دفتر ارتباط با صنعت از دبیرخانه
دانشگاه.
نکته:دانشج ویان محترم لطفاً در انتخاب محل کارآموزی خود دقت نمایند معرفینامه کارآموزی برای هر دانشجو فقط یکبار
صادر می گردد.
مرحله  :3ارائه فرم های چهار برگی ،گواهی پایان دوره کارآموزی ،نسخه چاپ شده گزارش کارآموزی و سی دی گزارشات به
دفتر ارتباط با صنعت و جامعه پس از پایان دوره کارآموزی به منظور اخذ  4نمره مربوط به این دفتر 
نکته:گواهی پایان دوره کارآموزی گواهی است که توسط محل کارآموزی صادر وبه کارآموز داده می شود و با فرم های
کارآموزی تفاوت دارد ،اخذ این گواهی الزامی بوده واز جمله مواردی است که در صورت نبود در پرونده دانشجو از فارغ
التحصیلی دانشجو ممانعت به عمل می آید.
مرحله :4اخذ مدارک از دفتر ارتباط با صنعت و جامعه  3روز کاری پس از تحویل آنها به دفتر مربوطه و ارائه آنها به همراه
کتابچه کارآموزی و نسخه دیجیتال کارآموزی به استاد مربوطه
مرحله :5تحویل کلیه فرمها و نامه اتمام کارآموزی پس از اخد نمره کارآموزی از استاد مربوطه به دفتر ارتباط با صنعت و
جامعه به منظور درج در پرونده
نکته:بدیهی است این حوزه از امضای برگه فارغ التحصیلی دانشجویانی که مدارک خود را تحویل نداده اند ،خودداری می
نماید.

