
 1شیوه نامه نگارش درس کارورزی  

 

 :  ات مهمتوضیح

ارائه ی دانشجویان مقطع کاردانی رشته عکاسی  در این درس تنها به صورت ارائه ی پروپوزال  

)طرح پیشنهادی( در صورت تایید و صالحدید استاد مربوطه، قابل انجام بوده و هیچگونه کار  

عملی دانشجو پژوهش و مطالعه در باب سوژه ی انتخابی  عملی در این مقطع نیاز نیست. تنها کار  

به ارائه ی    2خود هست تا اینکه با آگاهی کامل و شناخت نسبی از سوژه در درس کارورزی  

 عکسهای سوژه اش بپردازد.

در این راستا، بدیهی است که دانشجوی گرامی برای نگارش متن انتخابی خود درباره سوژه  

، واژگان درست، استفاده از »فاصله  تایپی   ،ی متون ، به نکات نگارشیاش، جهت یکسان بودن تمام

و بدیهی است عدم رعایت هریک    توجه الزم داشته باشد   و نیم فاصله« ها و جزئیاتی نظیر این 

 از این موارد )به ویژه غلط امالیی( مشمول کسر نمره خواهد شد.  

پاراگراف و یا در کل به    3یا    2حد    در ضمن تالش کنید که مطلب شما کوتاه و مفید باشد؛ در

 کفایت میکند.   A4اندازه یک برگه 

نکته مهم : هر موضوعی که دانشجو برای این درس انتخاب میکند، برای  

باید به صورت عکاسی شده با تکمیل فرم مربوطه ، در راستای   2کارورزی  

 ارائه دهد.  1کارورزی 

 نکات مهم نگارشی و تایپی :  

از هرچیز یادآوری میشود که برگه اول یا جلد، شناسنامه یا ویترین کار شماست.  پیش   -1

یاد داشته    ه و ب  ابراین پیروی جزء به جزء نکات ، نظم بیشتری در کار شما ایجاد میکندبن

 باشید آغازگر هرچیز و هر کار »نظم« است.  

در صفحه رویی ، حتما باید متن شناسنامه کار شما »وسط چین« باشد و حتما با فونتی   -2

 پوینت .   16با اندازه  B Zarمناسب و دانشگاهی ؛ فونت فارسی  

اصلی  -3 باشد؛    ، دانشجویان  متن  زیر  نکات  به  پاسخگویی  تحقیق    - 1باید حاوی  ضرورت 

 نتیجه گیری   - 3هدف و  - 2موضوع انتخاب شده. 



  18به صورت مجزا نوشته میشوند ، حتما باید تیتر با فونت    3های یاد شده در بند  اگر بخش -4

و فاصله بین خطوط     B Zar  14لحاظ شود و متن اصلی هر بخش با فونت    ( Boldبرجسته ) 

 پوینت مناسب است.   1.5

چندین مرتبه مطالعه کرده و    به منظور رفع غلطهای امالیی در پایان نگارش متن ، حتما -5

سایرین هم ارسال شده تا بخوانند و اعالم نظر کنند؛ بلکه نکاتی که  سفارش میشود به  نیز  

 از دید و ذهن دانشجو خارج بوده یادآوری گردیده و در ارائه ی بهتر اثر کمک کند.  

ترتیب -6 به  را  برده  بهره  آنها  از  منابعی که  باید  دانشجو حتما   ، پایانی  برگه  و    در  اعتبار 

؛ مثال اگر از کتابهایی استفاده کرده ، بنویسد فهرست منابع و سپس  یادداشت کند  اولویت 

منابع مکتوب یا نوشتاری، اگر از اینترنت بوده بنویسد، منابع الکترونیکی و اگر از فیلم و  

و البته اگر هم به تنهایی  گفتگوی شنیداری استفاده شده بنویسد : منابع چندرسانه ای .  

الکترونیک یا منابع  بر اساس اعتبار و  فقط کتاب  نیازی به عنوان »فهرست منابع  ی بوده 

 اولویت« نمیباشد.  

توجه کنید ؛ در حین انجام پروژه و یا پس از اتمام آن ، فایل را با ایمیل ارسال کنید به   -7

 Shermin.Nasiri@GMail.Comاین آدرس : 

 

  .در صفحه بعدی نمونه ارائه ، نمایش داده میشود

 

 

 

 پاینده و پیروز باشید 

 شرمین نصیری 

 مدیرگروه رشته عکاسی 

 1نر کاربردی فرهنگ و ه-مرکز آموزش علمی

 

 1399آذر ماه 



  1صفحه 

 به نام خدا 

 

  1درس : کارورزی 

 رشته : عکاسی  

 مقطع : کاردانی  

 : عکاسی سیاه و سفید 1موضوع کارورزی  

 

 دانشجو : ................. 

 

 استاد راهنما : .................  

 

 

 

 

 

  1کاربردی فرهنگ و هنر-مرکز آموزش علمی

 1399)تاریخ ارائه پروژه ( بهمن 



 2صفحه 

 ضرورت تحقیق :  

 

 

 

 

 هدف از تحقیق : 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری :  

 

 

 



  3صفحه 

 فهرست منابع به ترتیب اعتبار و اولویت : 

 منابع نوشتاری :  

1- 

2-  

3-  

 منابع چند رسانه ای : 

 ............ در شبکه ........ به تاریخ ............. مصاحبه با  -1

 مصاحبه در رادیو .......................به تاریخ .............  -2

 منابع الکترونیکی :  

1- www.chillik.com  

2- www.akkasee .com  

3- www.dorbin.net  

 

http://www.chillik.com/
http://www.dorbin.net/

