
 مهندسي مکانيك دانشکده و ارائه گزارش تفصيلي كارآموزي دانشجويان شيوه تدوين
جانبه با محيط كار، بررسي و تحليل فني از محيط كاارآموزي اساو و ايام امار در      آشنايي همه ،كارآموزيمورد نظر در امر از اهداف      

لذا جهو ارائه مناسب و يكنواخو گزارش كاارآموزي   ه تحرير درآورد.به رشتهاي خود را  شود كه كارآموز بتواند يافته شرايطي تكميل مي

 ذيل بايد توسط دانشجويان عزيز رعايو گردد.ساختار و دستورالعمل 

 ساختار گزارش تفصيلي -الف

ل تأسايس،  سا، ، چارت سازماني، نوع مالكيو، نوع مديريوشامل موقعيو جغرافيائي، آدرس، تلفم، فاكس :مشخصات كلي محل كارآموزي -1

 ظرفيو اسمي و فعلي توليد در بخشهاي مختلف، تعداد و در صورت امكان ميزان تحصيالت پرسنل واحد صنعتياندازي،  سال راه

مشخصاات قمامتهاي فناي، آزمايشا،اهي، كارگااهي و      شامل مشخصات مواد اوليه، مشخصات توليادات،   ي محل كارآموزي:فنمشخصات  -2

آالت، نمايش شماتيك مراحل توليد هار   ماشيمتحقيقاتي در صورت وجود، نمايش سالنهاي توليد و محل استقرار  مشخصات بخشهايتجهيزات آنها، 

 برق، آب، گاز و ...(محصول و منابع تأميم انرژي )
 ي شود.، بويلرها، انبار و ... بررسنيروگاهبا توجه به زمينه فعاليو واحد صنعتي مانند تصفيه آب،  :خط توليدواحدهاي جنبي  -3

ي به تفصايل بررساي و گازارش    زو سرپرسو كارآمو يتوسط استاد كارآموزواالت مطرح شده ئسبا توجه به  قسمتهاي مختلف خط توليد: -4

 شود.

 ابي شود.زيفني و تكنولوژيكي در بخشهاي مختلف ارگلوگاههاي انماني، با تعييم به استناد محاسبات  باالنس بودن خط توليد: -5

 .مفصل تشريح گرددصورت ب ترل كيفيت و ارزيابي مواد اوليه و توليد:روشهاي كن -6

 واحد صنعتي بررسي گردد.آلودگي صوتي، آب و غيره( )آلودگي هوا، : ئل زيست محيطيمسا -7

حاي و  نظير انجاا  پاروژه، فعاليتهااي تحقيقااتي و آزمايشا،اهي، طرا     كارآموزي ه ل دوروط در شرح كارهاي انجام شده توسط دانشجو: -8

 دانشجو محول گرديده اسو.به كه توسط ممئوليم آن واحد نظارت و غيره ي و كارهاي مديريتي، اجرائ

بعمل آمده و ارائه راهكارهاي پيشنهادي جهو افزايش كيفياو توليادات، كااهش    گيري كلي از بررسيهاي  شامل نتيجه نتايج و پيشنهادات: -9

توانند مانع عملي شدن  كه مي بود ممائل زيمو محيطي، همچنيم با توجه به محدوديتها و ممائل موجود در محل كارآموزي مشكالتيبهها و  هزينه

 مشخص شود. ،پيشنهادات ارائه شده گردند

ئم اختصاري و همچنيم فهرسو عال ،ها و اطالعات تصويري، جداول و غيره( هتوضيحات تكميلي در مورد متم گزارش )نقش: رديبكارهاي فرم -10

 گزارش تفصيلي گردد. نيز بايد ضميمهاستفاده شده  مراجع و منابع

 نحوه نگارش گزارش تفصيلي -ب

ي، ناا  و ناا  خاانوادگي اساتاد     ا  و نا  خانوادگي، شماره دانشجويبرگه مشخصات خواهد بود كه حاوي ن ،صفحه اول گزارش برگه مشخصات: -1

باياد  باشد. برگه مشخصاات   ي سرپرسو كارآموزي، تاريخ و مدت كارآموزي به همراه نا  و آدرس دقيق محل كارآموزي ميكارآموز، نا  و نا  خانوادگ

 .يك رو باشد

 باشد. ختياري ميه اتدويم تقديرنام :نامهرتقدي -2

 لبارست مطهف -3

ود. )حداكثر يك صفحه يك رو، بدون ذكار  ش ائهارتصر ي بطور مخزكارآمودسو آمده در ه نتايج بو ي انجا  شده هادر ايم قممو كاره: چکيد -4

 شكل و مرجع(فرمول، 

 فصلهاي بعدياي حتوو م ه كارآموزشترو ش ياهميو محل كارآموزي و جاي،اه آن در ايران، ارتباط آن صنعو با گراشامل  :مقدمه -5

 تنظيم گردد. الفبند  ختاراطبق س فصلهاي متن: -6

ساطر در هار صافحه و در     05الاي   81در  ،بدون خاط  A4صفحه  05عايو نظافو در حداقل ربدون خط خوردگي، با ايد كامالً خوانا، گزارش ب -7

 .باشاد  قابال قباول نماي    ،ود. گزارشهايي كه با مداد تهياه گاردد  ه ش( نوشتصفحه پيوسو ترجيحاً دو رو )به غير از موارد مذكور در باالچارچوب كادر 

 تحويل گردد.جلد شده )ترجيحاً صحافي شده( ت ورصه و بگذاري  ارهبندي، شم همچنيم گزارش بايد صفحه

 عناويم، جدولها، شكلها و مراجع نشان داده شده اسو.بندي،  اي از چ،ون،ي فهرسو بعد نمونه صفحهبه پيوسو در ر: تذك

 شد. تحويل گرفته نخواهدب در آن رعايو نشده باشد، قابل قبول نبوده و  بند هاي كه يكي از نكاتگزارش

 مهندسي مکانيك دانشکده


