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بلکه ممکن است بهه دانجهجویاو ک کهارآموزاو    شود گزارش کارآموزی نه تنها موجب ارزیابی کارآموزی انجام گرفته می

بعدی کمک کند تا اطالعات اکلیه کاملتری برای انتخاب محل کارآموزی داشته باشند. همچنین اطالعات فنی موجهود در  

 تواند برای سایر دانججویاو مفید باشد.گزارش کارآموزی می

 های زیر است:گزارش کارآموزی دارای بخش

  عنوان یصفحه -1

 شامل عناکین زیر است:   کی جلدصفحه ر 

 نام ک آرم دانجگاه صنعتی سجاد 

   نام دانجکده 

 کارآموزی ک محل عنواو 

   نام دانججو

   نام استاد 

 ارائه ماه ک سال 

.توجه: نمونه صفحه رکی جلد در انتهای متن قرار داده شده است 

معرفی محل کارآموزی -2

 باشد:که شامل موارد زیر می موزیاین بخش شامل معرفی مختصری راجع به محل کارآ

 نام محل کارآموزی

 های مختلف محل کارآموزی ک معرفی تجکیل شده است معرفی بخشهای مختلفی چنانچه شرکت یا محل از بخش

خالصه بخجی که کارآموز دکراو کارآموزی خود را گذرانده است.

 معرفی زمینه کاری

  کارآموزیآدرس، تلفن، پست الکترکنیک ک کب سایت محل

 فنی در رشته شماهای تعداد تقریبی کارکناو محل ک نیز تعداد تقریبی مهندسین ک کارداو

  های انجام شده ک جاری در شرکتها ک فعالیتفهرست خالصه ای از محصوالت، پرکژه 
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3- بیان فعالیتهای انجام شده کارآموزی 

شههود ک بههه دکره کههارآموزی رکههر مههی هههای انجههام شههده در طههولعنههواو ک شههرت مختصههری از پههرکژهدر ایههن بخههش 

شهود.  ههای مختلهف کهارآموزی انجهام شهده گهزارش داده مهی       ههایی کهه در هفتهه   رست کار فعالیهت طور مختصر ک فه

هههای عملههی خههود ک یهها منالعههات انجههام شههده در دکره گههزارش کههارآموزی را بهها دیههد فنههی ک بهها توجههه بههه آموختههه

تهیه نمایید. توجه کنید بایهد منالهب انجهاو خودتهاو ک بها تکیهه بهر بیهاو تجربیهات عملهی باشهد ک از ک هی             کارآموزی 

 کردو منالب آماده جداً پرهیز شود.

 جمع بندی و پیشنهادها -4

 به ترتیب شامل موارد زیر است:ک محتوای آو  ری استهای تحقیق جاای از یافتهی خالصهارائههدف از این فصل 

 ها ک دست آکردهااز تمام یافته مختصری جمع بندی 

  :کیژه برای تکمیل منالعات این تحقیقعناکین ک موضوعات پیجنهادی پیشنهادها  

 سواالت پیش آمده و نحوه رسیدن به پاسخ

  آنها مشاهده شده و ارائه پیشنهاد برای رفعاشکاالت ایرادات و

 ویرایش و مسائل فنی
 

 متن اصلی 

  صفحه نوشتار( 20صفحه باشد. )حدکد  30تعداد صفحات حداقل

  است، باشدنوشتار به قلم کارآموز که شامل مجاهدات کی از تمام امور اداری یا اجرایی.

  ی کارشهده توسه    ، نهرم افزارهها  تواند از مراحل اجرایی کار ساختمانی در محل کارآموزیمیشده عکس های ارائه

های تهیه شده توس  کارآموز ک ... باشد.کارآموز، صورت کضعیت

 عدد در هر صفحه باشد. 2ها حداقل تعداد عکس

 بایست توضیح کامل در مورد آنها ارائه گردد. شماره گذاری ک عنواو داشته باشند ک می ها حتماعکس

 قواعد دستوری 

 ها منابق قواعد دستور زباو فارسی تنظیم شوند.  جمله 

 های طوالنی خودداری شود.  ی جملههر جمله حداکثر دکخ  باشد ک از ارائه 

 ها باید مجهول باشدافعال جمله.
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 قالب بندی متن 

  متر باشد.  سانتی 5/2ک سایر جهات  3حاشیه های قسمت عنف 

 از قلم  التینک برای حرکف  13لوتوس با اندازه ی  حرکف فارسی، از قلم برایTimes New Roman  ی با انهدازه

 . استفاده شود 12

 ک به صورت سیاه ضهخیم   12ک 14، 16به ترتیب با اندازه های متن از قلم تیتر  تراصلی، فرعی ک فرعی برای عناکین

(Bold) استفاده شود.

 متر باشد.  سانتی 1ک در متن انگلیسی 1/1بین خنوط در متن فارسی  یفاصله 

 10بین عناکین با متن، قبل از عنواو  یفاصله ( پوینتpt ک بعد ازعنواو )6 ( پوینتpt  .باشد ) 

 16، ها نیزبین متن ک جداکل ک فرمول ( پوینتpt .فاصله در نظر گرفته شود ) 

 استفاده شود.  12 یمجابه متن با اندازهکال از قلم برای عناکین جداکل ک اش 

 بندی شود.  متن بر اساس موضوع، پاراگراف 

 ای اجتناب شودپاراگراف تک جمله یاز ارائه.
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 نام دانشجو
 



استاد راهنما 
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