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 تهیه گزارش کارآموزي برخی نکات مهم در

شده در درس روش پژوهش تدریس و فنی هاي علمیگزارش کارآموزي باید داراي ساختار گزارش
 و ارائه باشد و کلیه نکات گفته شده در این درس در تهیه گزارش کارآموزي رعایت شود.

 :استگزارش کارآموزي داراي ساختار زیر 

 صفحه عنوان −

 چکیده −

 فهرست مطالب −

 فصل اول: مقدمه −

 فصل دوم: معرفی محل کارآموزي −

 و تجربیات کارآموزيهاي فصل سوم: فعالیت −

 گیريفصل چهارم: نتیجه −

 فهرست منابع −

 (در صورت لزوم) هاپیوست −

 صفحه عنوان باید حاوي اطالعات زیر باشد:

 لوگوي دانشگاه −

 نام دانشکده −

 "گزارش کارآموزي"عنوان:  −

 کارآموزينام محل  −

 نام استاد کارآموزي −

 نام کارآموز: −

 تاریخ کارآموزي −

 نشان داده شده است. از صفحه عنواناي نمونه 1در شکل 
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 نمونه صفحه جلد گزارش کارآموزي) 1شکل 

 چکیده:

ار بسی يانجام شده را در یک فضا و فنی بخش چکیده کل کار علمی و فنی در گزارشات علمی
ی است چکیده فقط به کلیات بدیهدهد. توضیح می )کمتر از یک صفحهمحدود (در گزارش کارآموزي 

چکیده باید مستقل از متن گزارش باشد. در چکیده ارجاع به شود. جزئیات نمیاصلی اشاره دارد و وارد 
در  چکیده معموالً شود. یکلمه کلیدي آورده م 5تا  3بین مراجع وجود ندارد. معموالً در انتهاي چکیده، 

 شود.گزارش نوشته می نپس از کامل شد انتهاي کار و
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 فصل اول: مقدمه

 اهداف . هدف فصل مقدمه معرفیاست 1مقدمه یشه فصل اول، همو فنی در تمامی گزارشات علمی
هاي در فصلکه  و ایناست. همیشه در انتهاي مقدمه ساختار گزارش  آنکار، لزوم انجام و مراحل انجام 

 شود.شود، به اختصار شرح داده میبعدي گزارش چه مطالبی ارائه می

 فصل دوم: معرفی محل آموزي

مأموریت  تاریخچه، شود. نکات کلیدي از محل کارآموزيدر این فصل محل کارآموزي معرفی می
 شرکت یا سازمان، نوع مالکیت (خصوصی یا دولتی)، چارت سازمانی، مأموریت بخشی که در آنجا

 و موارد مشابه دیگر است. جام شده، مقررات اداري، محیط کارکارآموزي ان

 و تجربیات کارآموزيهاي فعالیتفصل سوم: 

 ایشان محول شده است را که در زمان کارآموزي به یها و کارهایفعالیتکارآموز این فصل در 
هاي کار واقعی دهد. از آنجایی که یکی از اهداف کارآموزي آشنا کردن دانشجویان با محیطشرح می

یک محیط کار واقعی نیز اهمیت زیادي دارد و تجربیات کسب شده در است، عالوه بر مباحث علمی، 
 بهتر است این تجربیات در گزارش کارآموزي نیز منعکس شود. 

 آورده شود. نیز تواند در چند فصل جداگانهتجربیات میو  هابنا به تشخیص کارآموز فعالیت

 گیريفصل چهارم: نتیجه

اي گیري خالصهاست. در فصل نتیجه 2گیري، فصل آخر، نتیجهو فنی همیشه در گزارشات علمی
اهداف انجام شده آن کاري براي رسیدن به ه اهداف چه بوده است و چ که از کار انجام شده با مرور این

. در گزارش کارآموزي مناسب (خالصه کار). کاربرد نتایج بدست آمده باید بیان شود شود ، آورده میاست
است فرد کارآموز با توجه به تجربه کسب کرده در دوران کارآموزي پیشنهادهایی براي بهبود کار در 

ادامه کار انجام شده  (کاربرد کار انجام شده) و همچنین باید بیان شود در محل کارآموزي نیز ارائه دهد
 انجام شود (کارهاي آینده). بهتر استچه کارهاي دیگري 

                                                      
1 Introduction 
2  Conclusion 
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 فهرست مراجع

با آنچه  مطابق 1و تهیه گزارش باید با فرمت استاندارد رمورد استفاده براي انجام کا فهرست مراجع
در درس روش پژوهش و ارائه گفته شده در این قسمت بیاید. دقت کنید در متن گزارش باید به طور 

 مناسب به مراجع ارجاع داده شود.

 هاپیوست

فردي که این گزارش را  ارتباط مستقیم با کار انجام شده ندارد ولی مطالبی وجود دارد که اگر
بهتر است، را فرا بگیرد،  هاتواند آننمینیز داند و با ارجاع به مرجع بها را کند، الزم است آنطالعه میم

افزار و یا . به عنوان نمونه، تنظیمات الزم براي یک ابزار توسعه نرمشودها آورده این مطالب در پیوست
 لیسیهاي مفید فرهنگ لغات انگیکی از پیوست اثبات یک فرمول که ارتباط مستقیم با کار اصلی ندارد.

 به فارسی و فارسی به انگلیسی است.

 نکات مهم در تهیه گزارش

 شده در درس روش پژوهش و ارائه الزامی است.این گزارش رعایت تمامی نکات تدریس در تهیه −

همانطور که هر گزارش علمی داراي مقدمه است که اهداف، لزوم انجام، روش انجام و ساختار  −
اید داراي مقدمه باشد که اهداف، لزوم، روش انجام و دهد. هر فصل نیز بگزارش را توضیح می

 مقدمه آن فصل هستند. ،هاي اول هر فصلساختار فصل را شرح دهد. معموالً پارگراف

گیري است، آخرین بخش هر فصل که آخرین فصل هر گزارش علمی، فصل نتیجه يهمانطور −
 گیري آن فصل باشد.نیز باید نتیجه

ده انگلیسی هستند، جداً از ترجمه لغت به لغت متون انگلیسی چون اکثر منابع مورد استفا −
 دستور زبان فارسیاصول و با رعایت  ساده پرهیز کنید. ابتد متن را بفهمید و سپس با زبان

 متن را بنویسید.

از آنجایی که در رشته مهندسی و علوم کامپیوتر اصطالحات انگلیسی و کلمات مختصر شده  −
در  ستبایو ثانیاً می داشته باشید را دقت الزم. اوالً در مورد ترجمه اصطالحات رودزیاد بکار می

ند ، هر چدر مورد کلمات مخفف شده. اولین بار استفاده کلمه انگلیسی آن را زیرنویس کنید

                                                      
 شود.استفاده می IEEEفنی در رشته مهندسی کامپیوتر از فرمت علمی و هاي معموًال در گزارش 1
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ار باید در اولین بولی  ،باشدممکن است فرم کامل آن کلمه مخفف شده براي شما کامالً بدیهی 
 .بیاوریددر درون پرانتز  را نیز آن آورده و شکل مخفف شده آنامل استفاده شکل ک

 کلیه ،مطالباز چکیده و قبل از فهرست  بعدبا عنوان اختصارات، بهتر است در یک صفحه  −
 کامل آن بیاورید. لبا شکرا کلمات مخفف شده 

 ه شود.دبهتر است فرهنگ لغت انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در پیوست گزارش آور −

فاصله در نوشتن ارسی در جدا یا متصل نوشتن کلمات، رعایت نیمرعایت اصول رسم الخط ف −
 نوشتن فرمهمچنین و ) شکلهایا  شکل هاها به جاي یک کلمه جدا شده (به عنوان مثال، شکل

 درست کلمات الزامی است.

مات و از کلاستفاده الزم در دقت باید بنابر این  ،شما دانشجوي یک رشته فنی و علمی هستید −
  با در نظر گرفتن مفهوم علمی آن را داشته باشد.اصطالحات 

 گذاري شده باشند.درستی شمارهه ها باید بها و زیر بخشها، بخشکلیه عناوین فصل −

ها باید عنوان داشته باشند و با شماره در متن ارجاع داده شوند. از ارجاع ها و جدولکلیه شکل −
ها ا جدول، به صورت شکل زیر یا جدول باال، جداً خودداري کنید. در مورد شکلبه شکل ی

 آید.ها عنوان در باالي جدول میعنوان در زیر شکل، ولی در مورد جدول

با ابزار مناسب به عنوان نمونه، رعایت شده و  نویسیاصول فرمول روابط ریاضیدر نوشتن  −
Equation Editor Word .باید شماره داشته باشند. ریاضی روابط کلیه نوشته شوند 

چسبد و با کلمه بعدي یک گذاري رعایت شود. نقطه، کاما، و ... به کلمه قبلی مینکات نقطه −
 فاصله دارد. 

 B Nazaninهاي طوالنی نظیر گزارش کارآموزي براي متن فارسی از قلم بهتر است در گزارش −
 استفاده کنید. 12با اندازه  Times New Romanو متن انگلیسی از قلم  14با اندازه 

 تعیین شود. 1.15هاي طوالنی نظیر گزارش کارآموزي فاصله بین خطوط بهتر است در گزارش −

درستی انجام ه ها بها و یا تغییر اندازه آنها و جدولبندي با تعیین محل شکلرعایت صفحه −
 شود.

 تنظیم شود. غذکا متر از چهار طرفسانتی 3و حاشیه  A4اندازه کاغذ  −
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