به نام خدا
نحوه نوشتن گزارش آزمایشگاه
درس آزمایشگاه شبکههای کامپیوتری
نیمسال اول سال تحصیلی ۹6-۹5

سالم.

مدرس :محمدرضا رازیان

توجه  :۱در گزارش ،نیازی به نوشتن مطالبی که در دستورالعمل آمده است نیست .در حقیقت گزارش نویسی شما ،تنها پاسخ به
سؤاالت موجود در دستورالعمل میباشد.
توجه  :۲در پاسخهای تشریحی ،برای ما این مهم است که شما فهم خود را مکتوب کنید نه اینکه ترجمه کنید و یا عیناً متنی را از
جایی بنویسید.

توجه  :۳گزارش حل گزارشها را به زبان فارسی تایپ شده باشد.
توجه  :۴تمام سعی خود را بکنید که گزارش نویسی را زیبا ،مرتب و خوانا انجام دهید .علت این امر این است که در محیط کاری
خیلی از گزارشهای خود را باید به صورت گفته شده تحویل دهید .دوستان! واقعاً گزارش نویسی جزئی از کار سپرده شده به ما
است که مثل بقیه اجزای کار باید آن را هم به خوبی انجام دهیم .در صورتی که بهترین کار را انجام دهید اما نتوانید به بهترین وجه

گزارشِ انجام آن را ارائه دهید کار انجام شده به بهترین وجه ارزیابی نخواهد شد .نکته آخر اینکه الزاماً ما باید فقط گزارش کاری

را که انجام دادهایم ارائه دهیم نه فراتر از کار انجام شده.

توجه  :۵کپی دهنده (کپی دهندگان) و کپی گیرنده (کپی گیرندگان) نمره  -100خواهند گرفت (حتی در اولین بار!).
توجه  :۶گزارش حل گزارش به صورت یک پوشه زیپ شده ( )Zippedبا شرایط زیر ایمیل شود.
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توجه  :۷نمرات گزارش در وبسایت درس قرار داده خواهد شد.
توجه  :۸گزارش را باید به صورت گروهی انجام دهید (هر گروه یک گزارش) .نام نویسنده گزارش آورده شود.
توجه  :۹فرصت انجام گزارش تا قبل از آغاز کالس جلسه بعد میباشد .از آن به بعد به ازای هر یک ساعت تاخیر دو درصد از نمره
کسر خواهد شد.
توجه  :۱۰تصاویر باید به گونهای باشند که بعد از اینکه بزرگ نمایی ( )Zoom Inروی آنها انجام گرفت جزئیاتشان قابل مشاهده
باشد.
توجه  :11تمامی تصاویر باید یکتا ( )uniqueباشند (استفاده از شماره دانشجویی).
با تشکر

