
 گزارش کارآموزي دانشجویان مهندسی بهداشت محیط تدوین راهنماي

 دارید را خود گزارش کارآموزي ونگارش تدوین قصد آموزشی مراحل باگذراندن متعال خداوند یاري به که اینک

 شده گاشتهن اي ساده شیوه به راهنما این. فرمایید مطالعه دقت رابه راهنما این مطالب شود،می توصیه شما به

 هماهنگی ایجاد راهنما این تهیه دالئل از یکی .کند همراهی کامل گزارش یک به رسیدن تا را شما تواندومی

و دانشجویان ملزوم به رعایت  است دانشجویان گزارش کارآموزي پردازي صفحهو  تایپ نحوه ظاهري، ازنظرشکل
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 اطالعات کلی:



 صفحه عنوان 

عنوان گزارش (مثال مقطع نویسنده ،آرم دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه، نام گروه،  :شامل ،عنوانصفحه 

باشد. می گزارشتاریخ تهیه ، نام نویسندهراهنما،  تادکارآموزي درعرصه)، نام و نام خانوادگی اس نهایی گزارش

 (طبق نمونه)

  :بسم اهللا الرحمن الرحیم  دومین صفحه 

 شکل ساده و مشخصی صفحه آرائی گردد و از بکار بردن کادر و تزئینات مختلف خودداري شود.ه ب    

  هاصفحه: فهرستسومین 

شود. عناوین ذکر شده ( مثل بسم اهللا و مندرجات روي جلد) ذکر نمی گزارشدر فهرست مطالب صفحات اولیه 

 .(فهرست باید مطابق با نمونه باشد)در فهرست مطالب باید عیناً با عناوین خود متن مطابقت کند

  گزارشمتن اصلی 

 :از عبارتند هستند مهم گزارش یک اصلی درمتن که نکاتی

 مطالب بودن ملموس

 مطالب بنديطبقه

 مفاهیم انتقال پیوستگی

 و ريیگ جهیونت شده انجام آنچه فیتوص مقدمه، شامل ستیبایمشود از هرفصل که نوشته می گزارش کی

 به صورت کلی در نوشتن یک فصل باید مطالب زیر درنظر گرفته شود: .باشد اتشنهادیپ

 :مقدمه



هاي مختلف الزم است که گزارشات به منظور یکپارچه سازي کلیه گزارشات و حفظ فرمت ثابت براي دوره 

 کارآموزي با طراحی یکسان و کامال هماهنگ تهیه و تایپ شود.

به باال استفاده کنید. متن اصلی گزارش به  2003براي تایپ گزارش به زبان فارسی از نرم افزار مایکروسافت ورد 

ها تهیه شود. عنوان همه بخش شده، justifyو  و تک فاصله 13اندازه  B Nazaninصورت تک ستونی با فونت 

 تنظیم شود. 14با همان فونت و سایز  هاو زیر بخش Boldیا  پررنگB Nazanin16با قلم 

 :کار محیط کلیات

عنوان دقیق محل، موقعیت  در این قسمت دانشجو باید به مشخصات و موقعیت محل کارآموزي مانند:

 محل کارآموزي وآدرس محل اشاره کند.تاریخچه کلی از  هاي مختلف آن،بخش  جغرافیایی،

 :کار محیط تحلیل

اشین آالت موجود در محل کارآموزي، نحوه کنترل کیفیت دراین قسمت از گزارش به تاسیستات و تجهیزات و م

 تولیدات و میزان ضایعات ، نوع و میزان مواد اولیه مصرفی و منابع تهیه آن و ...

 : فعالیت شرح

ها، هاي دانشجو در کسب تجارب و مهارتهاي انجام شده اعم از کوششکلیه فعالیتدر این قسمت به شرح 

 باشد.ها از محیط کارآموزي میو تمام آموخته ها، گفتگوها،چگونگی فراگیري فنون علمی، مشاهده

 : وپیشنهادات گیري نتیجه

 : شامل بخش این است الزامی گزارش اصلی ازمتن پس نتیجه گیري و جمع بندي بخش وجود

 و ...) آموزش بازارفروش، مواداولیه، مدیریت، تولید، خط( کارآموزي محل هايمشکل ارائه •

 .شده عنوان هايمشکل رفع مورد در کارآموز پیشنهادهاي •



 .اندبوده کارآموزي در مؤثر که عواملی بیان •

در قالب یک فصل  "ترجیحا  "هاي زیر باشد و هر یک شامل قسمت متن گزارش ممکن است به عبارت دیگر،

 :که مطالب اشاره شده در باال باید در هر فصل گنجانده شود شوندآورده می

 ها کارگاه:  اولفصل  

نوشته شود.  50و سایز B Titrبا فونت  "فصل اول:گارگاهها"در صفحه اول آن عنواندرابتداي شروع فصل باید 

بر گزارش کامل از مطالب گفته شده در جلسه گارگاه باید در ابتداي گزارش هرگارگاه، نام  در این فصل عالوه

بعد به گزارش مطالب گفته شده  کارگاه، نام مدرس کارگاه ، تاریخ آن در صفحه دوم فصل نوشته شود و

الزم به ذکر است  .در ابتداي هر گارگاه مقدمه اي از مطالب ارائه شده آورده شود درکارگاه پرداخته شود.

 3 و 2و 1 هاي بخشآن را به  ،هنگام نوشتن گزارشهاي مختلف، ها به بخشبندي گارگاهکه درصورت تقسیم

 و... تقسیم بندي نموده و مرتب نمایید.

 فصل دوم: کارآموزي در عرصه

بیان خواهید هاي مختلف را به صورت معرفی مرکز، تاریخچه، اهداف، و گزارش مطالب دراین فصل نیز بخش

 کرد. گزارش هر بخش باید رسا و به صورت مفصل نوشته شود.

 فصل سوم: بازدیدها

هاي مختلف در نظر گرفته شده و در در این فصل مطابق فصل اول براي هر بازدید به صورت جداگانه بخش

ها باید به ش بازدیدآن ذکر شود. در بخ، تاریخ کارشناس مسئولابتداي هر بخش نیز نام محل مورد بازدید، نام 

  لحاظ شود. واحدهاي مختلف، نقاط قوت و ضعف در هر واحد و ارائه راهکار مناسب و ...  صورت مقدمه، معرفی

 

 ها ( درصورت نیاز)پیوست 



هاي غیر ضروري باشد، همچنین متن نباید حاوي برنامه (data)هاي نباید داراي داده گزارشقسمت اصلی متن 

نها و داده هاي تجربی باشد، چنین مطالبی باید آنرم افزاري یا چگونگی به دست آوردن معادالت ریاضی و اثبات 

ها، ها، بررسیها و پرسشنامه، نامه ها، نمونهدر صورت وجود داشتنهمچنین  آورده شوند. گزارشدر پیوستهاي 

هاي جداگانه و در اند به صورت پیوستفاده قرار گرفتهمطالب مکمل، آمار و ارقام و غیره که به نحوي مورد است

ب، پ، و . . .   بندي شده و تحت عنوان پیوست الف،صورتی که داراي موضوع یا طبیعت مختلف باشند، دسته

درج  ها اشاره یا مراجعه شود،الزم باشد که به این پیوست گزارششوند. اگر در موقع نگارش متن آورده می

 در داخل پرانتز الزامی است. یوستشماره پ

 )فهرست منابع و مأخذReferences:( 

 کلیه منابعی که در متن ذکر شده اند، باید در فهرست منابع با مشخصات کامل نوشته شوند.    


