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فصل :1
معرفي محل کارآموزي

1

معرفي محل کارآموزي

عنوان گزارش کارآموزي

 -1-1مقدمه
،صل اول گزارش به معرفي محل کارآموزي كه واحد كارآموزي در آن ججا گذرانجده
شده است اختصجا

مجي يابجد و شجامل مطجالبي ماننجد معرفيي محيل تاريخچيه

خدمات چارت سازماني سوابق فني و اجراييي ظر،يجت خجدمت يجا
توليد جايگاه سازمان در بازار و رقابت و  ...است.
ذکر مشخصات محجل كجارآموزي از جملجه موقعييت جررافييايي تولييدات
پرسنل واحدهاي زير مجموعه آزمايشگاه ها تحقيق و توسعه درآمد تقريبجي و
 ...در اين ،صل جاي مي گيرند.

 -2-1نحوه کار با استايل ها
براي اختصا

ويژگي هاي نگارشي به هر يک از قسمت هاي گزارش از جمله جدول شکل متن

،رمجول عنجوان يجا تيتجر مجي تجوان از قسجمت Home - Styles - Apply Styles - Style name

استفاده کرد.
به عنوان مثال مي خواهيم استايل مربوط به جدول باالنويس جدول شکل زيرنويس شکل متن
،رمول تيترهاي اول و دوم و سوم را معر،ي کنيم :

 -1-2-1استايل جدول و باالنويس جدول
پس از انتقال جدول به مکان مورد نظر آن را انتخاب کرده و بر روي اسجتايل شکل  -جدول
کليک مي کنيم تا اوال ،ونت متن هاي داخل آن تنظيم شود و ثانيا با اين کجار تمجام مجتن هجا در
قسمت وسط هر سلول قرار مي گيرند .با کمک استايل هجاي شکل  -جيدول رراسيت
چين) و

شکل  -جدول رچپ چين) مي توانيم متن داخل هر سلول را در

قسمت سمت راست يا چپ آن سلول قرار دهيم .همچنين اگر بخواهيم متن قسجمتي از ججدول را
2
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عنوان گزارش کارآموزي

ضخيم کنيم از استايل

شکل  -جدول رضخيم) استفاده مي نماييم.

در نهايت عنوان جدول را در قسمت باالي جدول مي نويسجيم و بجر روي اسجتايل بياننوي
جدول کليک مي کنيم تا جدول به صورت خودکار شماره گذاري شود.

جدول ( )1-1نتيجه بررسي پرسش نامه ها در ارتباط با عوامل موثر
رديف

درصد

عوامل موثر

1

احساس تعلق به سازمان

59/1

2

نقش مديريت سازمان

77/7

جدول ( )2-1مقدار آنفوي مورد نياز به ازاي هر يک متر چال (بصورت طولي)
قطر چال

مقدار آنفو مورد نياز به ازاي هر يک متر عمق

نوع چال

(اينچ)

(کيلوگرم)

2

1/7

2/9

2/7

3

3/7

3/9

9/2

4

6/5

4/9

7/7

چال هاي قطور

9

11/9

(در اين چال ها

6

19/2

آنفو به قطر

7

21

بحراني

7

26

مي رسد)

5

39

11

41

چال هاي باريک
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 -2-2-1استايل شکل و زير نويس شکل
پس از انتقال شکل به مکان مورد نظر آن را انتخاب کرده و بر روي استايل شکل  -جيدول
کليک مي کنيم تا شکل در وسط صفحه قرار گيرد .با کمک استايل هجاي شيکل  -جيدول
رراست چين) و

شکل  -جدول رچپ چين) مجي تجوانيم شجکل را در

قسمت سمت راست يا چپ صفحه قرار دهيم.
در نهايت عنوان شکل را در قسمت زير شکل مي نويسيم و بر روي اسجتايل زيرنوي
کليک مي کنيم تا شکل به صورت خودکار شماره گذاري شود.

شکل ( )1-1نتيجه ارزيابي هاي به عمل آمده از دانشجويان

4

شکل

معرفي محل کارآموزي

عنوان گزارش کارآموزي

شکل ( )2-1نمونه مصالح شني

 -3-2-1استايل متن
براي اختصا

تمامي مشخصات نگارشي به يک متن از جملجه انجدازه ،ونجت نجوع ،ونجت ،اصجله

خطوط رعايت حاشيه و مرتب کردن لبه هاي متن ابتدا تمجامي مجتن را انتخجاب کجرده و سج س
استايل متن را به آن اختصا

مي دهيم.

به عنوان مثال متن زير را با دو استايل مختلف تنظيم مي کنيم که يکي قابل قبول و ديگري غيجر
قابل قبول است.
متن غير قابل قبول که با استايل  Normalتنظيم شده است :
آسفالت سرد از اخت ط سنگدانهها با قيرهاي محلول قيرآبهها و يا قطران در دماي محيط تهيه و
در همين دما پخش و متراكم ميگردد .سنگدانهها در زمان اخت ط با قيرآبه ميتوانند مرطوب
باشند ولي براي قيرهاي محلول رطوبت مصالح بايد در دماي محيط و يا تحت اثر حرارت خشك
شود.
متن قابل قبول که با استايل متن تنظيم شده است :
آسفالت سرد از اخت ط سنگدانهها با قيرهاي محلول قيرآبهها و يا قطران در دماي محيط تهيجه و
در همين دما پخش و متراكم ميگردد .سنگدانهها در زمان اخت ط بجا قيرآبجه ميتواننجد مرطجوب
باشند ولي براي قيرهاي محلول رطوبت مصالح بايد در دماي محيط و يا تحت اثر حجرارت خشجك
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شود.

 -4-2-1استايل فرمول
در صورت داشتن ،رمول در گزارش کارآموزي آن را به متن انتقال داده و استايل فرمول را بجه
آن اختصا

مي دهيم تا به شکل خودکار شماره گذاري شود.
F  ma

()1-1
كه در آن  Fنيرو  mجرم و  aشتاب ميباشد.

 -5-2-1استايل تيترهاي اول ،دوم و سوم
براي تمامي عناويني که در متن گزارش استفاده مي شوند بايد استايل تيتر اختصا

داده شود .در

اين زمينه سه استايل تيتر اول تيتر دوم وتيتر سوم وجود دارد.
براي عناويني که اولين بخش از يک موضوع خا

هستند پس از نوشتن عنوان مورد نظجر آن را

انتخاب کرده و استايل تيتر اول را به آن اختصا

مي دهيم .به اين ترتيب اين عنجوان بجه

شکل خودکار شماره گذاري مي شود .اين شماره گذاري از دو رقم تشکيل شده است که رقجم اول
نمايانگر شماره ،صل و رقم دوم نشانگر شماره عنوان مورد نظر در ،صل مربوطه است.
اگر عنوان مورد نظر زير مجموعه اي از يک تيتر اول باشد بايد آن را با اسجتايل تيتير دوم
مشخص نماييم .به اين ترتيب تيتر دوم مورد نظر از سه رقجم تشجکيل خواهجد شجد کجه رقجم اول
نمايانگر شماره ،صل رقم دوم نشانگر شماره تيتر اول مربوطه و رقم سوم بيانگر شماره عنوان مورد
نظر در بين تيترهاي دوم موجود در تيتر اول مربوطه مي باشد.
و نهايتا اگر عنوان مورد نظر زير مجموعه اي از يک تيتر دوم باشجد بايجد آن را انتخجاب و اسجتايل
تيتر سوم را به آن اختصا

دهيم .در اين حالت تيتر سوم با يک مربع نمايش داده مي شود

و در ،هرست مطالب براي جلوگيري از ازدحام تيترها ظاهر نمي شود.
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به عنوان مثال تيترهاي اول و دوم و سوم در متن زير نمايش داده شده اند:

 -3-1اليه آسفالتي
مخلوط هاي آسفالتي بر اساس كاربري مشخصات مصالح و شرايط ساخت به چهار دسته آسجفالت
هاي حفاظتي آسفالت ماكادام نفوذي آسفالت سرد و بتن آسفالتي گرم تقسيم بندي ميگردند.

 -1-3-1آسفالت هاي حفاظتي
آسفالت حفاظتي نوعي از رويه آسفالتي است كه در سطح راههاي شني و يا آسفالتي اجرا ميشود.
ضخامت اين آسفالت كمتر از  29ميليمتر است و لذا به عنوان اليه باربر روسازي راه محسوب نمي
گردد و عملكرد سازهاي ندارد.

 -2-3-1آسفالت ماكادام نفوذي
آسفالت ماکادام نفوذي نوعي از روسجازي راه اسجت كجه از مصجالح سجنگي شكسجته درشجتدانه بجا
دانهبندي يكنواخت و يا باز تشكيل شده و به وسيله غلتك كوبيده و در هم قفل و بست گرديجده و
س س ،ضاي خالي بين آنها ابتدا با قير تحت ،شار و ب ،اصله با مصجالح سجنگي متوسجط پجر شجده
باشد.

 -3-3-1آسفالت سرد
آسفالت سرد از اخت ط سنگدانهها با قيرهاي محلول قيرآبهها و يا قطران در دماي محيط تهيجه و
در همين دما پخش و متراكم ميگردد .سنگدانهها در زمان اخت ط بجا قيرآبجه ميتواننجد مرطجوب
باشند ولي براي قيرهاي محلول رطوبت مصالح بايد در دماي محيط و يا تحت اثر حجرارت خشجك
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شود.

 -4-3-1آسفالت گرم:
آسفالت گرم مخلوطي از مصالح سنگي و قير خالص است كه بر حسب نوع دانهبندي و قير مصر،ي
در دمايي بين حداقل  119الجي حجداكثر  163درججه سجانتيگراد در كارخانجه آسجفالت تهيجه و در
محدوده همين حرارت روي سطوح آماده شده راه مانند بسجتر روسجازي تقويجت شجده زيراسجاس
اساس پوشش هاي گوناگون آسفالتي سرد و گرم و رويههاي بتني پخش و كوبيده ميشود.
انواع مخلوط هاي آسفالت گرم و بتن آسفالتي مصر،ي در قشرهاي روسازي راه به شرح زير است :
 قشر رويه (توپكا) :
آسفالت رويه آخرين قشر آسفالتي است كه در تماس مستقيم با بارهاي وارده از ترا،يجك و عوامجل
جوي محيط قرار ميگيرد و لذا بايد طوري طرح و اجرا شود كه در مقابل اثرات سوء آب يخبندان
و تغييرات دما از پايايي و مقاومت الزم برخوردار باشد.
 قشر آستر :
قشر آستر بين رويه و قشرهاي آسفالتي زير آن و يا بين رويه و قشر اسجاس قجرار ميگيجرد .انجدازه
سنگدانهها براي آستر معموالً بين  15تا  37/9ميليمتر متغير است .گاهي اوقات در شرايط ترا،يك
خيلي سنگين از جمله در بنادر و اسكلهها مشروط بر آنكه با،ت سطحي آن مشكلي ايجاد نكند از
دانهبندي هاي تيپ قشر آستر كه در مقابل تغيير شكل ناشي از بارهاي خيلي سجنگين حساسجيت
كمتري دارد براي قشر رويه استفاده ميشود.
 اساس قيري :
اساس قيري ميتواند به عنوان اولين قشر روسازي آسفالتي مستقيمًا روي بستر روسازي آماده شده
راه و يا روي قشر اساس شكسته قرار گيرد .حداكثر اندازه سنگدانهها براي اين قشر معمجوالً تجا 91
ميليمتر و در مواردي نيز تا  79ميليمتر قابل اجرا است.
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 -5-3-1آپديت فهرست ها
توجه نماييد که شما نيازي به نوشتن ،هرست مطالب ،هرست اشکال و ،هرست جداول بجه شجکل
دستي نداريد .بلکه شما در هر مرحله از نوشتن گزارش مي توانيد به طور خودکار ،هرست مطالب,
اشکال و جداول را به روزرساني نماييد.
روي فهرست مطالب ,اشکال يا جداول کليکک راسکت نمکوده و گزينکه  Update Fieldو
سپس  Update entire tableرا انتخاب نماييد و منتظر اعمال تغييکرا باشکيد .بکه ايکن
ترتيب هم عناوين و هم شماره صفحا به طور خودکار اصالح مي شوند.

 -6-3-1اصالح حرف ي در کلماتي که اين حرف در آن ها به شکل جدا
نوشته مي شود
در صورتي که پس از نوشتن گزارش کارآموزي خود به کلماتي برخورد کرديد که حجرف ي در آن
ها به جاي چسبيدن به حروف ديگر به شکل جدا از بقيه حروف نوشته شجده بجود کجا،ي اسجت از
منوي  HOMEگزينه  Replaceرا انتخاب نماييد س س در پنجره باز شده در قسمت Find what

حرف ي (معادل دکمه  Dبر روي صفحه کليد) و در قسمت  Replace withحرف ي (معادل دکمه
هاي  shift + Xبر روي صفحه کليد) را وارد نماييد .س س گزينه  Replace allرا انتخاب و پس از
زدن  Okپنجره را ببنديد و منتظر اعمال تغييرات باشيد.

 -1-3-1نحوه فارسي کردن تمامي اعداد و شماره ها
براي اينکار از منوي  FILEبر روي ( Optionsيا  )Word Optionsکليک کنيد .در پنجره باز شجده
گزينجه  Advancedرا انتخججاب نماييجد .سج س از قسججمت  Show document contentدر بخججش
 Numeralعبارت  Hindiرا برگزينيد .به اين ترتيجب تمجامي اعجداد را بجه شجکل ،ارسجي مشجاهده
خواهيد کرد.
5
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 -1-2مقدمه
،صل دوم با عنوان كارهاي انجام شده در دورة كارآموزي حاوي يجك
شرح علمي ،ني و اجرايي از كارهاي انجام شده توسجط دانشججو در طجول دوره كجارآموزي اسجت.
توصيه مي شود كه اين ،صل در  21تا  31صفحه تهيه و تنظيم گجردد، .صجل دوم در واقجع شجرح
كاملتري از فرم هاي گزارش کار هفتگي و ماهانيه مجي باشجد بجا ايجن
تفاوت كه در ،رم گزارش کار هفتگي مطالب به ترتيب زماني و هفته بجه هفتجه ارائجه شجده انجد در
حالي که در اين ،صل مطالب هم مي توانند به ترتيب زماني و روز به روز يا هفته به هفتجه نوشجته
شوند و هم براساس موضوع و ساختار علمي و ،ني تنظيم گردند .در اين ،صل كارآموز ضمن اشاره
به جنبه هاي اجرايي مي تواند بر جنبه هاي علمي ،ني و اهميت مطالب از ديدگاه خود نيز تاكيد
كند .در صورتيكه مطلبي نياز به شرح كاملتري داشته باشد مث ً جزئيات كامل طراحي يجك مجدار
نحوة كار يك دستگاه يا ،رآيند جزئيات برنامه نرم ا،زاري و  ...در ،صل بعدي به تفكيك موضجوع
بايد ارائه گردد.
تمام مطالب اين فصل بايد نوشته خود دانشجو و مطابق فرم هاي هفتگي و ماهانکه و بکر
اساس تمامي موضوعاتي باشد که دانشجو در طول دوره کارآموزي ديده يا انجکام داده و
تجربه کرده است .تمامي مطالب و تصاوير بايد مخکت

خکود دانشکجو بکوده و از من کع

ديگري برداشت نشده باشد .مطالب و تصاوير برگرفته از منابع ديگر براي افزايش بار فني
گزارش ،با ذکر مرجع ،در فصل سوم گزارش آورده مي شوند.
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 -1-3مقدمه
اين ،صل به شرح موضوعي خا

در ارتباط با ،صل دوم و کارهاي انجام گر،ته در دوره کارآموزي

مي پردازد .اين موضوع مي بايست توسط استاد کارآموزي تعيين و تصويب شجده و
توسط دانشجو از منابع مختلف گردآوري شود .اين مطالب مي تواننجد شجامل كارهجاي تحقيقجاتي
آزمايشگاهي طراحي تعميرات ترجمه متون علمي برنامه نويسي كارهاي مديريتي نظارت و امور
اجرايي باشند.
اين فصل بايد در حداقل  03صفحه تهيه و تنظيم گردد و متن کل گزارش شکامل چهکار
فصل ن ايد از  03صفحه کمتر باشد.
هدف اصلي اين ،صل تطابق ،عاليت هاي انجام شده در دوره کارآموزي بجا مباحجف ،نجي و علمجي
موجود در همان رابطه و مقايسه آن ها با هم براي درک بهتر واقعيت هاست.
در اين ،صل دانشجو مجاز است از متون تصاوير و جداول موجود در منابع و مراجع مختلف با ذکر
مرجع استفاده نمايد .بديهي است استفاده از مطالب يک مرجع و عدم ارججاع آن در مجتن گجزارش
تخلف محسوب شده و قابل قبول نيست.
براي ارجاع مراجع در متن گزارش بايد در انتهاي هر بخش از گزارش که از مرجع خاصي
برگرفته شده است دو براکت باز کرد و شماره مرجع مورد نظر را در داخل آن دو براککت
نوشت( .به عنوان مثال )[1] :
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 -1-4مقدمه
اين بخش شامل ارائهي خ صهاي از مطالب عنوان شده در گزارش است .در ايجن ،صجل از ارائجهي
جداول و نمودارها اجتناب شود .اين ،صل حداکثر  5صفحه است.

 -2-4محتوا
به ترتيب شامل موارد زير است :

 -1-2-4جمعبندي
خ صهاي از تمام نکات عنوان شده در متن گزارش است.

 -2-2-4پيشنهادها
مجموعه نکات و موضوعات پيشنهاد شده توسط کارآموز در حين کارآموزي و يا پيشجنهادات مجوثر
وي جهت ارتقاي سطح دوره و بازدهي کارآموزي را براي دانشجويان بعدي ارائه ميکند.
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قسمت پيوست شامل مطالب مرتبط با گزارش است که جزيي از کار اصلي نيست ولي بجراي درک
قسمتي از گزارش مفيد مي باشد .مث ً قسمتي از کاتالوگ يک دستگاه يا محصول و يا اثبجات يجک
قضية رياضي و يا نقشه هاي معماري سازه و تاسيسات يک پروژه و  ...را مي تجوان در پيوسجت هجا
ارائه کرد.
داشتن پيوست براي گزارش الزامي نيست.

