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 مقدمه 

واحد مجاز به    100که دانشجویان پس از اخذ    واحدی مقطع کارشناسی است  3یکی از دروس  درس کارآموزی  

گزارش،    کیعالوه بر ارائه    شوند، بایستیکه موفق به اخذ این درس می   یزیعزلذا دانشجویان    شوند.می اخذ آن  

 .ند ینما هی ته ز یخود ن یپوستر از گزارش کارآموز  کی

 

 

 عمل نگارش پوستر کارآموزی دستورال

  قالب   . نمونه تیم پرداخآن خواهبل توجه در نگارش  نکات قاپوستر کارآموزی و  ی نگارش  نحوه در این بخش به   

پوستر به    نیذکر است که ا  انیشا  .باشد ی م   یدسترس قابل  لینک موجود در پیوست    از طریق  نیزپوستر    یشنهادیپ

  ی و ظاهر  یکیخود از لحاظ گراف  د یبه صالحد   توانند ی م  انیو دانشجو  باشد ی م  یشنهادی بوده و صرفاً پ  یصورت موقت

  کن ی ول.  ردیها مورد مالحظه قرار گآن   ازاتیاز امت  یکی  تواند ی موضوع م  نیکه هم  ند یخود را اعمال نما  قهیسل

  ن یا   هیشده و در ته  تیرعاقالب  در نظر گرفته در    یترها یحتماً سرت   ییبه لحاظ محتوا  شودی م  شنهادیپ

   پوسترها لحاظ گردد. 

تواند راهنمای مناسبی در نگارش  های گذشته ارائه شده است که می برتر سال   هایپوستراز    نمونه یک    ،در پیوست

 آن باشد.

 

 محتوای پوستر 

 :باشد  ر یشامل موارد ز د یپوستر با ی محتوا

 

 کارآموزی  عنوان

 باشد.   B Titrو نوع فونت   54 آن پوستر نوشته شود و اندازه قلم یباالدر ستی  یبا کارآموزی  عنوان
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بردن کلمات انگلیسی خودداری کنید و تالش کنید یک عنوان  از به کار  تا حد امکان  در نگارش عنوان کارآموزی  

 فارسی برای کارآموزی خود برگزینید. 

 یک نمونه عنوان مناسب: ✓

 هااندازی آن راه های لمسی )خازنی( و طراحی سنسور  

 یک نمونه عنوان که نیاز به تصحیح دارد:   ✓

 BLE گیری جریان با استفاده از سنسور هال و انتقال اطالعات از طریق ندازها

 : خواهد بودآن به صورت زیر  یعنوان اصالح شده که 

 فناوری بلوتوث کم مصرف  گیری جریان با استفاده از سنسور هال و انتقال اطالعات از طریق ندازها

 

   سنده ینو

 نوشته شود. B Nazaninفونت    نوعو   36با اندازه قلم  ، کارآموزی  عنوان ریدر زه پوستر کارآموزی سند ینو نام

 

 عکس دانشجو 

 الزامی است عکس دانشجو در کادر درنظر گرفته شده در سمت چپ پوستر الصاق گردد. 

 

 استاد کارآموزی 

 شود. سایز و نوع فونت مشابه نام نویسنده نوشته  نام نویسنده پوستر، نام استاد کارآموزی با سمت چپ

 

 .نوشته شودB Nazanin  و نوع فونت 32اندازه قلم  های ذکر شده در ادامه بایستی با تمامی بخش 

 خالصه کارآموزی 
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از  خالصه   ،از سمت راست در پوستر ستون اول    یابتدا  در از  نوشته شود  باید   کارآموزیای  . در صورت استفاده 

 استفاده شود.  Times New Romans کلمات انگلیسی در متن پوستر از فونت

 

   یمحل کارآموز یمعرف

بخش دوم از ستون اول درنظر گرفته شده به معرفی اجمالی از محلی که دانشجو در آن به کارآموزی مشغول بوده  

است، اختصاص داده شده است. در این بخش اطالعاتی نظیر نام محل کارآموزی، زمینه فعالیت و ... شرح داده  

 شود. می 

 

 فرایندهای تولیدی محل کارآموزی 

به معرفی  درواقع این بخش  باشد.  می فرایندهای تولیدی محل کارآموزی  بخش سوم از ستون اول پوستر مربوط به  

همچنین   و  دانشجو  کارآموزی  محل  محصوالت  درباره  درباره  اجمالی  مختصر  تولیدیتوضیحاتی  این    فرایند 

 محصوالت اختصاص داده شده است.

 

 تولید  ویژگی ها/مزایای فرآیند

 شود.  پرداخته می  موردنظر  کارآموزی  محل در    محصوالت تولیدیها و مزایای به بررسی ویژگی پوستر  ستون دوم 

 

 شرح فعالیت انجام شده و نتایج 

ها های صورت گرفته در محل کارآموزی و نتایج فعالیت در قسمت اول از ستون سوم پوستر مختصری از فعالیت 

 ها بهتر است به صورت تیتروار شرح داده شود. فعالیتشود. ترجیحاً شرح داده می 

 

 کاستی ها/ چالش های صنعتی موجود 

 شود. شرح داده ، به صورت تیتروار موردنظرهای موجود در صنعت چالش ،در قسمت دوم از ستون سوم پوستر
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 هادستاوردها/پیشنهادها برای رفع چالش 

های مشاهده ها و کاستی های کارآموز جهت رفع چالشها و یا پیشنهادبه دستاورد از ستون سوم پوستر    بخش پایانی

 شده در محیط کارآموزی اختصاص یافته است. 

 

 های پوستر نکات قابل توجه در نگارش هر یک از بخش

نویسی  بپرهیزید و مبنا را بر خالصه نویسی و ازدیاد مطالب های پوستر از زیاده در نگارش هر یک از بخش  •

 قرار دهید. 

قسمت زیادی از    دقت شود  .از فضای اختصاص داده شده به هر بخش از پوستر به درستی استفاده شود •

. همچنین مطالب مربوط به هر بخش نباید از کادر خارج  های مختلف نباید خالی بماند پوستر در بخش 

 شود.

از    و زیبایی آن  به کارگیری عکس، جدول و نمودار در نگارش پوسترحفظ تعادل بین متن نوشته شده و   •

 اهمیت بسزایی برخوردار است.

های به کار رفته در پوستر بایستی دارای عنوان مناسب باشند. عنوان مربوط به  ها و جدول تصاویر، شکل •

 ها نوشته شود. ها در قسمت باالی آن ها در قسمت پایین و عنوان مربوط به جدولتصاویر و شکل 

 تصاویر استفاده شده در پوستر بایستی از کیفیت و وضوح مناسب برخوردار باشند. •

 سعی شود از جمالت قابل فهم و خوانا در نگارش پوستر به کار گرفته شود.  •

 ی بین کلمات و جمالت بایستی رعایت شود. هافاصله و  هافاصله نیم •

 کنید.   Justifyهای مختلف پوستر متن خود را در بخش  •

در نگارش امالی کلمات دقت کافی داشته باشید و تا حد امکان معادل فارسی کلمات را جایگزین  •

 ها کنید.معادل انگلیسی آن 

 . پوستر استفاده شوداز عالئم نگارشی مناسب در نگارش متن  •

 

 

 



6 
 

 ارآموزی ه کلیپ کتهیل ورالعمدست

 مگا بایت نشود. 100دقت شود حجم کلیپ بیشتر از  ( 1

 . به همراه گزارش کار و پوستر ارسال کنید را  لینک دانلود آنحتما برای ارسال کلیپ کارآموزی   ( 2

اک گذاری کلیپ کارآموزی خود  ( 3 های زیر استفاده کنید و از اپلود  توانید از سایت م برای به اشتر

 خودداری نمایید.   Dropboxو  google Driveهای خود در فایل
ً
 جدا

• https://www.picofile.com / 

• https://pixeldrain.com / 

• https://uupload.ir / 

 استفاده نمایید.  ZD soft screen هایی مانند رم افزار از نتوانید برای ضبط کلیپ موردنظر خود م ( 4

 دقت کنید در هنگام تهیه کلیپ کیفیت صدا برریس شود.  ( 5

وع کلیپ   ( 6  به معرفی کارآموز و محل کارآموزی وی اختصاص داده شود. کارآموزی شر

 باشد.  mp4.های ارسایل بایستر فرمت فایل  ( 7

ی ارائه باشد پاورپوینت ئه در صوریر که کلیپ کارآموزی به صورت ارا ( 8 ، بایستر تصویر کارآموز در حی 

ی صفحه    نمایان باشد.  در قسمت پایی 

 

 رعایت نکات زیر در ارزیایی کلیپ کارآموزی امتیاز محسوب خواهد شد: 

 

اژ آغازین و پایایی باشد. شود کلیپ کارآموزی داتوصیه م  •  رای تیتر

ی و نوشتار  • ید.  بر روی کلیپ کارآموزیمناسب از موزیک میر  بهره بگت 

 اختصاص دهید. فرایند تولید محصول در محل کارآموزی ی ئه بخشر از کلیپ خود را به ارا •

باشد،  کارآموزی نم برداری از محل  برداری و یا عکس چه کارآموز مجاز به فیلم الزم به ذکر است، چنان 

د. شود از فیلم و عکس پیشنهاد م  نت بهره بگت   های موجود در اینتر

 خود، فیلم و تصاویر مناسب تهیه کنید.  ی در حال انجام در محیط کارآموزیپروژه  ازسیع کنید  •

 

 

 

 

 

https://www.picofile.com/
https://www.picofile.com/
https://www.picofile.com/
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 یوست پ

 باشد: در لینک زیر قابل دسترسی می  کارآموزی لینک دریافت قالب پوستر  

  پوستر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iust.ac.ir/files/ee/files/Template_Poster_Show_%28A1-_Portrait%29-1%285%29.pptx
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 های گذشته: های برتر سالنمونه ای از پوستر 

 


