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چکيده
چکيده خالصه ای از تمام فصلهای گزارش است که در کمتر از یك صفحه نوشته می شود .اگر چه چکيده در
ابتدای گزارش قرار می گيرد ولی معموالً آخرین قسمت گزارش است که تهيه و تنظيم میشود .چکيدة یك گزارش
باید به نحوی ارائه شود که خواننده با مطالعه چکيده درك صحيح و جامعی از تمام مطالب و کارهای مهم ارائه شده
در متن کامل گزارش بدست آورد .معموالً چکيده در یك یا دو پاراگراف نوشته میشود.

مقدمه
مقدمه باید پيرامون معرفی کلی محل کارآموزی باشد ،شامل نام مجموعه ،زمينة تخصصی آن ،کليات و فشردة آنچه
در این محل انجام میشود و جایگاه ،ارزش و اهميت آن ،دليل انتخاب این محل برای کارآموزی .عالوه بر آن ،خالصه -
ای از آنچه در مدت کارآموزی توسط دانشجو انجام شده است .به عبارت دیگر ،مقدمه باید کليتی از فرایند کارآموزی
را بيان کند.

فصل اول :معرفی محل کارآموزی
این فصل باید مشخصات مهم شرکت یا واحد صنعتی محل کارآموزی را معرفی کند .این قسمتها در راستای
شناسایی دقيق و تکنيکی کارخانه میتواند شامل:
 معرفی کارخانه و تاریخچه
 توليدات کارخانه
 ظرفيت کاری فرایند توليد
 گردش مواد در واحد توليد
 امکانات و تجهيزات مجموعه
 آزمایشگاهها
 تحقيق و توسعه
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فصل دوم :محصوالت توليدی
در این فصل باید مراحل توليد هریك از محصوالت به صورت کامالً دقيق شرح داده شود .برای هر محصول قسمت -
های زیر باید در نظر گرفته شود:
 تعریف محصول
 شرح کامل خط توليد محصول (شرح مواد اوليه ،فرموالسيون ،شرح دستگاههای مورد استفاده ،شرایط توليد
و ).....
 بستهبندی و انبار داری
فصل سوم :آزمایشات کنترل کيفيت
این فصل شامل شرح کامل آزمونهای ميکروبی و شيميایی انجام گرفته در قسمت کنترل کيفيت کارخانه بوده و
برای هر محصول قسمتهای زیر باید در نظر گرفته شود:
 آزمایشات صورت گرفته بر روی مواد اوليه
 آزمایشات صورت گرفته حين توليد (پروسه توليد)
 آزمایشات صورت گرفته بر روی محصول نهایی
فصل چهارم :تأسيسات
در این فصل به شرح موارد زیر پرداخته میشود:
 سيستم شستشوی دستگاهها
 سيستم آبرسانی
 سيستم های جمع آوری و تصفيه و سالم سازی دفع زباله و فاضالب
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فصل پنجم :نتيجهگيری و ارائه پيشنهاد
بهتر است برای نوشتن این فصل موارد زیر در نظر گرفته شود:
 نقد شيوة فعاليتها ،روالها و سازمان انسانی و تخصصی مجموعه
 توصيهها و پيشنهادهایی برای ارتقاء و بهبود مجموعه همراه با ذکر دليل
 بيان تفاوتها و شباهتهای مشاهده شده بين مطالب دروس دانشگاهی و آنچه در کار به طور عملی وجود
دارد.

 توصيهها و پيشنهادهای دقيق و عملی برای اصالح و بهبود آموزش در دانشگاه در راستای مفيدتر شدن
دروس برای کاربرد

منابع
در این قسمت ،منابع مورد استفاده در گزارش ارائه می شوند .مراجع به ترتيب استفاده در متن گزارش شماره
گذاری شده و شماره در بين دو براکت ] [ قرار داده می شود.
] [1پيغمبردوست ،سيد هادی؛ پورشریف ،ليال .)1395( .خواص کيفی ،حسی و ميکروبی آب پرتقال تازه بسته بندی
شده در فيلمهای نانوکامپوزیتی پلی اتيلنی حاوی نانوذرات رس آلی و اصالح شده و نانوذرات فلزی نقره ،مس و
اکسيد روی .مهندسی بيوسيستم ایران.393- 403 ،47 ،
[1] Masisi, K., Beta, T., Moghadasian, M.T. (2016). Antioxidant properties of diverse cereal grains:
A review on in vitro and in vivo studies. Food Chemistry, 196, 90–97.
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فرمت نگارش گزارش کارآموزی
 - 1گزارش باید در صفحات  A4دورو با حاشيه  2/5سانتی متر از سمت راست 2 ،سانتی متر از سمت چپ2/5 ،
سانتی متر از باال و پایين و با قلم ميترا ) (Mitraشماره  14تایپ شود .قلم التين تایمز نيو رومن ( Times New

 12 )Romanانتخاب شود .در موارد خاص (مانند اسامی علمی گونهها) از قلم ایتاليك ) (Italicاستفاده شود .فاصلة
سطرها حدود  1/5تنظيم گردد .برای تنظيم فاصله خطوط از منوی  Paragraphاستفاده کنيد.
 - 2فهرست موضوعات فهرست شکلها و جداول باید به صورت مجزا از هم تهيه گردند.
 - 3شماره گذاری قسمتهای مختلف هریك از فصلها با فرمت "شماره فصل -شماره قسمت  "-مثالً ، - 2- 1 ، - 1- 1
 - 3- 1برای فصل اول و  ، - 3- 2 ، - 2- 2 ، - 1- 2برای فصل دوم ،انجام گرفته و با قلم ميترا شماره ( 14بولد) تایپ
شود .در صورت لزوم این شماره گذاری حداکثر تا سه مرحله ادامه می یابد مثالً  - 1- 2- 1یا  - 3- 2- 2و قلم مورد
استفاده ميترا شماره ( 13بولد) می باشد .ولی به کارگيری چهار شماره متداول نيست و توصيه نمی شود.
 - 4در هر فصل شکلها و جداول با شماره های متوالی که با شماره آن فصل همراه است ،شماره گذاری میگردد.
مثالً "شکل ( .")2- 1برای دومين شکل فصل اول و " جدول ( ")6- 3برای جدول ششم فصل سوم.
 - 5شماره هر شکل همراه با توضيحات مربوطه باید در زیر آن شکل نوشته شده ،در حاليکه شماره جدول در باالی
جدول نوشته می شود .شکل ( )1- 4و جدول ( )1- 4به ترتيب یك نمونه شکل و جدول با زیرنویس مربوطه را نشان
می دهد .برای زیرنویس شکلها و باالنویس جداول از قلم ميترا شماره ( 10بولد) استفاده نمایيد.
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شکل (  )1- 4یك نمونه شکل و زیرنویس

جدول (  )1- 4یك نمونه جدول و باالنویس

ستون اول

ستون دوم

 - 6شماره صفحات گزارش باید پایين و وسط هر صفحه نوشته شود .معموالً در صفحات اول هر فصل شماره دیده
نمی شود ،هر چند که شماره گذاری مانند صفحات دیگری انجام می شود.
 - 7متن گزارش نباید غلط امالیی و انشایی داشته باشد .پيش از تحویل گزارش از صحيح بودن متن آن مطمئن شوید.

گزارش باید دقيق ،کامل ،سازگار و صادقانه باشد.

ارزیابی گزارش کارآموزی توسط استاد راهنما بر اساس موارد زیر صورت میگيرد:
الف  -انطباق گزارش کارآموزی مطابق فرمت تعيين شده
ب  -مشارکت در اجرا و انجام پروژه کارآموزی
ج  -ارزیابی مدیر (مسئول) کارآموزی در کارخانه
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گزارش سرپرست کارآموزی

سمت:

نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزی:
نام واحد صنعتی:
نام و نام خانوادگی کارآموز:

شماره دانشجویی:

رشته تحصيلی:

دانشکده:

ردیف

اظهار نظر سرپرست کارآموز

1

رعایت نظم و ترتيب و انضباط در محيط کار

2

ميزان عالقه و همکاری با دیگران

3

عالقه به فراگيری مطالب علمی و فنی

4

پيگيری وظایف و ميزان پشتکار
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پيشنهادات کارآموز در جهت بهبود کار

تعداد روزهای مرخصی:

ضعيف متوسط خوب

عالی

تعداد روزهای غيبت:

پيشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود دورة کارآموزی:

امضاء سرپرست کارآموزی
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