
 بسمه تعالي

 بردارينقشه عملياتگزارش گارش راهنماي ن

 

شود نوشته و كار به ترتيبي كه در زير توضيح داده ميهر گروه از دانشجويان موظفند يك گزارش ،برداريعمليات نقشهانجام بعد از هر جلسه 

كر است كه بايد كليه دانشجويان هر گروه در نوشتن و تهيه الزم به ذ د.دهنحداكثر يك هفته بعد از پايان عمليات مربوطه، گزارش خود را تحويل 

 و از تقسيم كار اجتناب نمايند. گزارش كار گروه خود مشاركت داشته باشند

 
 گزارش جلد -الف

. گرددتا ضميمه گزارش باشد بايد به همين اندازه  برگ بزرگتريدرصورتي كه نقشه يا  ه ونوشته شد  4A با اندازه گزارش فقط بايد روي كاغذ

 باشد:مطابق شکل زير بايد گزارش )جلد( صفحه اول 
 

 
 

 مطالب گزارش -ب

سانتيمتر از هر  5/2و حاشيه  5/1و فاصله خطوط  14شماره  B Nazaninو با فونت  Wordدر محيط نرم افزار مطالب گزارش  ،جلداز صفحه بعد 

. گذاري شوندترتيب شماره ايد بهصفحات گزارش بتايپ شوند.  Time New Roman 12هاي انگليسي با فونت نوشتهشود. تايپ  ،طرف صفحه

صورت تايپ شده و شود. گزارش بايد بمي گذاريگزارش شماره يعني جلد صفحه اول شماره صفحات بايد در پايين و وسط صفحات درج شوند.

باشد. صفحات گزارش بايد به يکديگر ممنوع ميزارش بصورت دست نويس در صفحات گ مداديا استفاده از خودكار  .شود پرينتبصورت يکرو 

 تيترگذاري شوند:زير به ترتيب  بايدمطالب گزارش  اشد.بطوري منگنه شده باشند كه مانع از خواندن مطالب گزارش ن

 

 (Objectivesهدف از انجام عمليات ) -1

 د.باشميو بيانگر هدف از انجام عمليات مورد نظر اين قسمت شامل يك تا دو سطر 

 

 (Procedureروش كار ) -2

 با استفاده از گزارششود و بايد طوري نوشته شود كه يك شخص ناآشنا در اين قسمت روش انجام عمليات بطور خالصه ولي جامع شرح داده مي

 صورت مجهول استفاده شوند.و افعال بايد به در اين قسمت نبايد از ارقامي كه در عمليات برداشت شده استفاده شودبتواند عمليات را تکرار كند. 



 (Data and Observationsها و مشاهدات )داده -3

ها بايد داراي شماره باشند و جدول گردند.ول ذيل ارائه مياجد دولي مانناگيري شده و مشاهدات انجام شده در جددر اين قسمت كليه مقادير اندازه

 در متن بايد به شماره آنها اشاره شده باشد.

 هاي عملياتداده -1جدول 

 (Dataها )داده

ها بايد باشد. در اين قسمت دادههاي طول، ارتفاع، زاويه و كليه ارقام قراعت شده ميگيريشامل اندازه

 بر حسب نوع  از يکديگر مجزا باشند.
 

 مشاهدات -2جدول 

 (Observationsمشاهدات )

 باشد:شامل موارد زير مي

 وضع كلي هوا در طول عمليات (1

 يك كروكي دقيق از محل انجام عمليات (2

 نام و مشخصات كامل وسايل استفاده شده (3

 اندنام اعضاء گروهي كه عمليات را انجام داده (4

 گيري از عمليات مفيد است.وضع خاصي كه ممکن است در طول آزمايش پيش آمده باشد و دانستن آن در نتيجه (5

 

 .گذاري كردو آنها را شماره توان جداولي متناسب با كاربري مورد نظر طراحي نمودميباشد، ديگري نيز  هايدر صورتي كه نياز به جدول
 

 (Calculations)محاسبات  -4

قسمتي از اين  آيند.هاي انجام شده در حين عمليات محاسبات الزم انجام شده و معلومات مورد نياز بدست ميگيريدر اين قسمت بر روي اندازه

در صورتي كه محاسبات تکراري باشد ارائه  ها و مشاهدات ارائه گرديد انجام شود.اخل جداولي كه در قسمت دادهمحاسبات ممکن است در د

 رمول مربوطه و فقط يك نمونه از محاسبات كافي است.ف

 

 (Discussions and Conclusionsگيري )بحث و نتيجه -5

امکان در صورت  ايجاد شوند، علل آنها وكه ممکن است در طي انجام عمليات  اين قسمت شامل بحث كلي در مورد عمليات انجام شده، خطاهايي

با روشهاي  باشد. همچنين در اين قسمت نتايج حاصله را با ميزان دقت قابل انتظار مقايسه نموده و روش عملياتپيشنهاد براي رفع اين خطاها مي

 گيرد.گيري كلي از عمليات انجام شده صورت ميباالخره يك نتيجه آيد ومي گردد و در مورد ميزان دقت هر روش بحث بعملمشابه مقايسه مي
 

 مسائل و مشكالت احتمالي -6

شود. انجام عمليات ممکن است اتفاق افتاده باشد بحث شده و راهکارهاي آن پيشنهاد مي در اين قسمت در مورد مسائل و مشکالتي كه در طي

 كه احتماال در يادگيري دانشجويان موثر باشد و عمليات را از كيفيت بيشتري برخوردار سازد ضروري است.همچنين ارائه پيشنهادات و انتقاداتي 
 

 ارزيابي گزارش  -ج

 نمره دارد و به ترتيب زير ارزيابي خوهد شد: 10هر گزارش 

 نمره 2  و طراحي جلد دقت، نظافت و نظم كلي گزارش -

 نمره 2     2و 1هاي قسمت -

 نمره 4     4و 3 هايقسمت -

 نمره 2        6و 5هاي قسمت -
 فريدوني  -موفق باشيد                      


