
 تايپ گزارش كارآموزي-1
و توسط چاپگري با بهترين كيفيت صورت گيرد و از بكار بردن كادر و  A4بايد در روي كاغذ سفيد در قطع 

 MICROSOFTتزئينات در تمامي صفحات خودداري گردد و نرم افزار مورد استفاده براي تايپ 

WORD2003-2007 دميباش 

 اندازه و نوع قلم مورد استفاده:-2
 نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت و براي بخش هاي مختلف مطابق جدول زير مي باشد.

 

 حاشيه بندي و فاصله گذاري:-3
 مي باشد. 26و حداكثر  20تعداد سطرها در هر صفحه حداقل  -

 است. wordدر  singlسانتي متر معادل  1فاصله سطرها در تمامي صفحات برابر  -

 فاصله بين عناوين با متن قبل يك سطر و با متن بعد فاصله نياز ندارد. -

 نيز يك سطر فاصله در نظر گرفته شود. بين متن و جدول و فرمول ها -

 بين متن جدول )شكل،نقشه( و جدول فاصله نياز ندارد. -

 :شماره گذاري-4
 (شماره گذاري صفحات4-1

سانتي متر از باالي كاغذ و  3،و........ در سمت باالي حاشيه و به فاصله 1،2،3شماره گذاري صفحات متن با اعداد

اغذ شماره گذاري مي شوند. شماره گذاري صفحات قبل از متن اصلي به سانتي متر از سمت چپ ك 2همچنين 

 اندازه نوع قلم نوع متن

 B Nazanin 14 متن فارسي

 B Titr 18 عنوان فصل

 B Nazanin Bold  16  تيترهاي اصلي

 B Nazanin 14 تيترهاي فرعي

 B Nazanin 12 ه فارسيمقدم

 B Nazanin Bold 12 عنوان جدول يا شكل

 12حداكثر B Nazanin Bold متن جدول

 10حداكثر B Nazanin Bold زيرنويس جدول

 B Nazanin 10 پاورقي فارسي

 Times New Romon 8 پاورقي انگليسي

 B Nazanin 13 فهرست منابع فارسي/عربي

 Times New Romon 12 فهرست منابع انگليسي



سانتي متر از انتهايكاغذ و در وسط بيان مي شود مثال سه و چهارو  1صورت حروفي و در زير صفحه به فاصله 

 پنج و ...... 

 تذكر: صفحات عنوان و تصويب نامه بدون شماره باقي مي ماند

 (شماره گذاري موضوعات4-2

گزارش به چند فصل و هر فصل مي تواند به چند بخش تقسيم شود.هر يك از بخشها با دو شماره عات اصلي موضو

كه با خط فاصل از يكديگر جدا شده اند، مشخص مي شود.عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ 

 شماره ترتيبي بخش مورد نظر است.

ه هر زير بخش در سمت چپ عدد فوق قرار مي گيرد. به عنوان در صورتيكه هر بخش داراي زير بخش باشد شمار

 مثال اگر برنامه ريزي پويا دومين بخش از بخش چهارم فصل سوم باشد بصورت:

 برنامه ريزي پويا نوشته خواهد شد. 3-4-2

 

 ( شماره گذاري بخشهاي ضميمه4-3

يمه ب( و هر يك از آنها بطور بخشهاي ضميمه گزارش با حروف ابجد نامگذاري مي شود)ضميمه الف يا ضم

مستقل و از عدد يك شماره گذاري خواهد شد.شكلها،جدولهاو رابطه اي موجود در هر ضميمه نيز با توجه به 

ضميمه مربوطه شماره گذاري خواهد شد.به عنوان مثال دومين جدول در ضميمه الف به اين صورت نوشته مي 

 (2-شود.)جدول الف

 جدولها  وشكلها  ( شماره گذاري4-4

در پايين هر شكل به فاصله يك سطر از كادر جدول  شماره گذاري شكلها در باالي جدول وشماره گذاري جدولها 

 5/1و يا شكل انجام مي گيرد.فاصله باال نويسي جدول تا سطر قبلي و زير نويسي شكل تا سطر بعدي به اندازه 

 فاصله سطر در نظر گرفته مي شود.

و جدولها مطابق با شماره گذاري موضوعها است.بعنوان مثال هفتمين شكل در فصل دوم شماره گذاري شكلها 

 ( نمودار تغيرات ..... نوشته مي شود.7-2بصورت )شكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 





 













 


