داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ
داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮق  -ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
و
ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ و ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ

ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1383
ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم،
ﺿﻤﻦ ﺳﻼم و ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان  ،ﻻزم ﻣﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاردی را در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻄﯽ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت از ﺳﻮی ﺷﻤﺎ ،ﻣﺎ را در ﭘﯿﺶ ﺑﺮد اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺗﺮ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدن ﺟﻠﺴﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﯾﺎری ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾﺎری اﯾﺰد ﻣﻨﺎن و ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در
ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻋﻠﻤﯽ و دوﺳﺘﺎﻧﻪ ،ﺟﻠﺴﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﻮاره ﭘﺬﯾﺮای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات
ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﻤﺎ در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در زﯾﺮ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﻧﮑﺎﺗﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ،ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و روش ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ،آورده ﺷﺪه
اﺳﺖ.

 -1ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه ﮐﺎر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه :
-

ﭘﯿﺶ از ورود ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ،ﯾﺎدآوری ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ،ﺗﻬﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﮔﺰارش و آﻣﺎده

ﺳﺎزی ﻣﺪار ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﺿﺮورت دارد.
-

ﺳﮑﻮت را در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﭙﺮدازﯾﺪ و از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری

ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
-

در ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری ﺻﺤﯿﺢ وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﻮﺷﺎ ﺑﻮده و آن دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ ﮐﺎر را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ داده ﻣﯽ

ﺷﻮد در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
-

اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﻤﺪاً ﯾﺎ ﺳﻬﻮاً ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻗﻄﻌﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آﺳﯿﺒﯽ وارد ﮔﺮدد ،ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ

ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دارﻧﺪ .در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﯽ ﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت وارده،
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﻧﻤﺮه آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻓﺮد ﯾﺎ ﮔﺮوه ﮐﺴﺮ ﺷﻮد.
-

ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺮوه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺪ وﯾﮋه ای اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻗﯿﺪ آن در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

ﺣﺘﻤﺎٌ در ﺟﻠﺴﻪ اول آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺧﻮد را از ﻣﺮﺑﯽ ﺳﺆال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
-

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﻬﺎ و ﻧﮑﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﻣﯽ

ﺷﻮﻧﺪ در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﻤﺎً در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﻗﯿﺪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
-

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﯿﺰ ﮐﺎر را ﻣﺮﺗﺐ ﻧﻤﻮده و ﺳﯿﻤﻬﺎ را در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.
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 -2ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ :
-

ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در رأس ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻘﺮر در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ و  4ﻧﻤﺮه از ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﺑﻪ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب اﺧﺘﺼﺎص

دارد .در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ  10دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ  0,3ﻧﻤﺮه از ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
-

ﻏﯿﺒﺖ در ﻫﺮ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﺒﺐ ﮐﺴﺮ  1ﻧﻤﺮه از ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺟﺒﺮان ،ﻏﯿﺒﺖ

ﻣﻮﺟﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ  0,5از ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﻏﯿﺒﺖ ﺑﯿﺶ از دو ﺟﻠﺴﻪ )ﻣﻮﺟﻪ ﯾﺎ
ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻪ( ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر از اداﻣﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺤﺮوم ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ اﺧﺬ ﻧﻤﺮه ﺻﻔﺮ در اﯾﻦ ﻧﯿﻤﺴﺎل ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
اﺧﺬ ﻣﺠﺪد درس در ﻧﯿﻤﺴﺎل آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
ﻧﻤﺮه ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻘﺮر و ﺑﻪ ﻣﺮﺑﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

-

ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و در ﺻﻮرت ﺗﺄﺧﯿﺮ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﯾﮏ روز ﺗﺄﺧﯿﺮ  20درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻧﻤﺮه ﮔﺰارش
ﮐﺎر ﮐﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ در ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﻫﺎ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﮐﭙﯽ و ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ از ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺳﺎﯾﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد)اﻋﻢ از ﮐﻞ ﮔﺰارش ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺷﮑﻞ ﻫﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎ( ﺗﺨﻠﻒ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻧﻤﺮه ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺗﻤﺎم ﮔﺮوه
ﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺻﻔﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .اﻋﻢ از ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﮐﭙﯽ را اﻧﺠﺎم داده و ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎر را ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ(.

 -3ﻧﺤﻮه ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﮐﺎر :
ﻣﻮارد ﮐﻠﯽ:
 ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺧﻮب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﻮدن ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﯿﺰ و ﻣﺮﺗﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺰارش ﮐﺎرﻫﺎ را در ورق  A4ﺑﯽ ﺧﻂ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ و ﺑﺮای آن ﺟﻠﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﺣﺪاﻻﻣﮑﺎن ﺑﺼﻮرت ﺗﺎﯾﭗ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮدن اﻣﮑﺎن ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش را ﺧﻮش ﺧﻂ و ﺧﻮاﻧﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ و در ﺣﯿﻦ ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﮐﺎر از ﺧﻂﺧﻮردﮔﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر:
در ﻧﮕﺎرش ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر ﻣﻮارد زﯾﺮ را رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ،
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 ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻨﻮان : -1ﻗﯿﺪ ﺷﻤﺎره و ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺶ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺰارش ﮐﺎر.
 -2ﺷﻤﺎره ﮐﺪ ﮔﺮوه.
 -3ﻧﺎم وﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮔﺰارش ﮐﺎر.
 ﻣﺘﻦ ﮔﺰارش ﮐﺎر : -1ﺑﯿﺎن ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ.
 -2ﺗﻮﺿﯿﺢ و ﺷﺮح آزﻣﺎﯾﺶ.
 -3رﺳﻢ ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﻧﻤﻮدارﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ و
زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺷﮑﻞ.
 -4ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی از آزﻣﺎﯾﺶ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ.

در اداﻣﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ﺑﺎﻻ ،از ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ﮔﺰارش ﮐﺎر آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

