
 

 

 

 

 

سه مستند الزم در انتهای کارآموزی که باید توسط دانشجو با استاد 

 :شامل و دفتر ارتباط با صنعت ارائه شود،

 گزارش کارآموزی  -1

 

فرم ارزیابی کارآموز توسط محل کارآموزی )مهر و امضا شده   -2

 توسط مدیر محل کارآموزی(

 

متن نمونه اعالم خاتمه کارآموزی توسط محل کارآموزی )باید  -3

این متن در سربرگ محل کارآموزی و با مهر و امضا مدیر محل 

 کارآموزی تهیه شود(

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 یرازش یدانشگاه صنعت

 ............ یمهندس دانشکده

 
 

 یکارشناس گزارش کارآموزی دوره
 

 

 کارآموزیانجام  محلیا سازمان  واحد صنعتیعنوان 

 )نام بخش یا واحد مربوطه در پرانتز ذکر شود(

 

 

 

 :کارآموز
 ذکر شود(در پرانتز )شماره دانشجویی  نام و نام خانوادگی دانشجو

 

 

 

 :راهنما استاد
  راهنما نام و نام خانوادگی استاد

 

 

 

 تاریخ تدوین گزارش کارآموزی )ماه و سال(

 



 

 



 )اختیاری( تقدیر و تشکر:

قسمت تقدیر و  وجود دارد پایان دورهی هاگزارش ر بیشترد معموالً ابتدایی کههای یکی از بخش

 دوره و اتماماز تمامی کسانی که در انجام دانشجو  کند تاای را فراهم میزمینه این بخش .تشکر است

متن و  اختیاری است رتقدیر و تشکبخش  تدوینالبته  .دکنو قدردانی تشکر  اندکمک کرده اوبه  کارآموزی

 تدوین کرد. یامحاوره یرغدلخواه ولی با زبان رسمی و توان به مینیز  آن را

 ...دانم که از الزم می بر خودبه پایان رسیده است دوره کارآموزی اکنون که این نمونه:  عنوانبه

  



 چکیده

و در قالب حداکثر حداکثر در یک صفحه بایست می گزارش است کههای ای از تمام فصلخالصهچکیده 

 طوربه محل کارآموزی /سازمانواحد صنعتیچکیده،  اول   )قسمت( در پاراگراف تدوین شود.سه پاراگراف 

در صورت شود )تشریح میشده حوزه و یا موضوع کارآموزی انجام در پاراگراف دوم شود؛کلی معرفی می

یز ( و در پاراگراف سوم نشودمیمختصر بیان  طوربهپاراگراف این در  های مربوطهتئوریعلمی و مبانی ، نیاز

حاصله( ذکر  هایانجام کارآموزی و یادگیری هایاز کارآموزی )مشتمل بر دستاورد های حاصلدستاورد

 شود. می

گزارش است که تهیه متن مت از گیرد ولی معموالً آخرین قسه چکیده در ابتدای گزارش قرار میاگرچ

 درك صحیح و آنشود که خواننده با مطالعه  تدویننحوی ه یک گزارش باید ب هشود. چکیدمی تکمیلو 

چکیده همچنین دست آورد. ه برا گزارش آن شده در متن کامل ز تمام مطالب و کارهای مهم ارائهجامعی ا

  اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود. از ارجاع به منابع وو در آن  بایستی مختصر و مفید باشد
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 هافهرست شکل
 

 عنوان صفحه

 
 11 .............................................................................................................. گهر گل یصنعت و یمعدن شرکت یسازمان نمودار: 1-1 شکل

 

 

  



 ث

 

 )در صورت وجود( های اختصاریشانهفهرست ن
 

 𝑡 زمان

 𝐸 عملگر امید ریاضی
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 )در صورت وجود( یاختصار کلمات فهرست
 

 مخفف  عبارت کامل

Total Quality Mnagement : TQM 

quality management system : QMS 

Quality assurance : QA 

Quality function deployment : QFD 

Customer relationship management : CRM 

Failure modes and effects analysis : FMEA 

Quality control : QC 

Statistical process control : SPC 
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 1 فصل
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 مقدمه 

خالصه  طوربهاست. در مقدمه هر فصل  "مقدمه"شود اولین عنوانی که در هر فصل آورده می یطورکلبه

ای است شود که قرار است چه مطالبی در آن فصل بیان شود. البته این موضوع کامالً سلیقهتوضیح داده می

 آینده است و صورتبهمعموالً زبان نوشتاری در مقدمه  شود.و محتوای مقدمه طبق نظر نگارنده تدوین می

 شود.و غیره استفاده می (شودمی)یا  د، ارائه خواهد ش(شودمی)یا  تبیین خواهد شد"از افعالی مانند 

 کلی تعاریف 

 های علمی، فنی و اجرایی دانشجویان در ای که برای ارتقای تواناییکارآموزی: عبارت است از دوره

 هدف از این دوره بطورکلی: شود.خدماتی انجام می یهاسازمانیکی از واحدهای صنعتی/ 

o یلیمشاغل مرتبط با رشته تحص یادانشجو با شغل  ییآشنا  

o یاتالم یمه،کار، ب ینکار )مانند قوان یطو مح یکار حرفه ا یطبا مسائل و شرا آشنائی 

 شرکتها( یو مقررات داخل ینو قوان

o ازیبراساس ن یلیدروس رشته تحص ینسبت به محتو یانعالقه در دانشجو ایجاد 

 صنعت

o ینهاس شناخت از صنعت و زمدانشجو براس یلیتحص یتدار شدن ادامه فعال جهت 

 خود یندهآ یتفعال

o در دانشگاه ها از طرف  یآموزش یالزم جهت اصالح روش ها یشنهاداتپ دریافت

  یصنعت ینهادها

o از افراد با  یاریبا شرکت/ سازمان مربوطه )بس یادامه همکار یفرصت برا ایجاد

از  یهمکار یشنهادهایپ ی،خود در دوره کارآموز یها ییمناسب توانا یشنما

 کرده اند(  یافتسازمان متبوع در

o یحل مساله و آمادگ ییبارور شدن توانا یدانشجو به واسطه  یخودباور افزایش 

 یآت یکار یفرصت ها یبرا یشترهرچه ب

  کارآموز: دانشجویی است که دوره کارآموزی خود را بر اساس قوانین دانشگاه در یکی از واحدهای

 گذراند.ی میهای خدماتصنعتی/ سازمان
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 در محل انجام ها و یا مهندسین مجرب واحدهای تابعه سرپرست کارآموزی: فردی است از تکنسین

های الزم به کارآموز نظارت بر حسن عملکرد، حل مشکالت فنی و ارائه راهنمایی که وظیفهکارآموزی 

 به عهده دارد.کارآموزی  طول دورهدر را 

  ارت هدایت و نظ منظوربهاز سوی دانشگاه است که محل تحصیل دانشجو استاد راهنما: یکی از اساتید

 شود.بر نحوه کارآموزی دانشجو تعیین می

 های خدماتی در محیط سازمانکارآموزی یکی از واحدهای صنعتی/ محل کارآموزی: منظور از محل

به  موردنظرهای انتقال دانش و مهارت برای روزبهواقعی کار است که از شرایط الزم و دانش فنی و 

 کارآموز برخوردار است.

 نامههدف از تدوین شیوه 

 یادگیری منظور بهو  ایجاد توجه به نکات کلیدی و کسب نتایج بهتر و موثرتر برای دانشجویان برای 

ی فنی، سنویگزارش محیط کار و  و فراگیری دانش ، کسب تجربه و نگاه تخصصی به مقوله کارآموزیبهتر

ه استاد راهنمای خود جامعی از دوره کارآموزی خود را در اتمام دوره بگزارش  دانشجویانالزم است که 

 ارائه کنند.

 سازیبرای یکسانو استاندارد  جامع الگویی به دستیابی ،دستورالعمل کنونی تدویناز  اصلی هدف

و کمک به اثربخشی بیشتر  کارشناسیدر دوره کارآموزی  هایگزارشو شکل ظاهری  چارچوبساختار، 

  این دوره می باشد.
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 گزارش فرمت 

 بندی(ها )استایلفونت 1-4-1

 یک انعنوبه آن ازبتواند  دانشجو کهود ش تدوین یاگونهبه محتواکه سعی شده است  در این نوشتار

آمده  1-1جدول که در  2هاییتواند برای گزارش خود از استایلدر این الگو نویسنده میاستفاده کند.  1الگو

و قابل مشاهده  Styles، قسمت Homeها در ریبون است مطابق با نیاز خود استفاده کند. این استایل

ه ک شوداستفاده می )قلم( فونتنوع متن تنها از دو سراسر الزم به ذکر است که در  هستند.دسترسی 

سیستم خود در پوشه  Control Panelرا در قسمت های مربوطه قبل از نوشتن گزارش فونتبایست می

Fonts  از اندعبارتریخته و نصب کرده باشید. این دو فونت :B Nazanin  فارسی و  هایبرای نوشتهTimes 

New Roman همربوط بهای مختلف گزارش بخش شکل ظاهری  در فاوتتانگلیسی. تنها  هایبرای نوشته 

 است. 1-1جدول است که راهنمای آن مطابق  هاآن بودن 4ازك/نیمو ضخ 3اندازه

 

 هاو موارد استفاده از آن شده در این الگوهای معرفیراهنمای استایل :1-1جدول 

 اندازه قلم انگلیسی اندازه قلم فارسی موارد استفاده استایل

Normal 12  نازك 14 متن اصلی (Regular) 

Heading 1 32 عنوان فصل ( ضخیمBold) 26 (Bold) 

Heading 2  15 (1-1بخش مانند ) 2زیر بخش سطح ( ضخیمBold) 13 (Bold) 

Heading 3  14 (1-1-1بخش مانند ) 3زیر بخش سطح ( ضخیمBold) 12 (Bold) 

Heading 4  13 (1-1-1-1بخش مانند ) 4زیر بخش سطح ( ضخیمBold) 11 (Bold) 

Caption 12 شکل و جدول عنوان ( ضخیمBold) 10 (Bold) 

Footnote Text ( سیرنویزپانویس) 9  نازك 10 (Regular) 

TOC 1  10 نازك 12 جداولداخل متن (Regular) 

 (Regular) 12 - ها و روابط ریاضیفرمول -

                                                 
 Template 

 Styles 

 Size 

 Bold/Regular



5 

 

 هاها و شکلجدول 1-4-2

با کیفیت مناسب و به  بایستها و غیره( و جداول میا، منحنی)تصاویر، نمودارهها تمامی شکل

 تمامیهمچنین باشد.  خواندنقابل وضوحبهدر هاردکپی )پرینت(  هاآنجزئیات ای تهیه شوند که گونه

 جاعو در متن با ذکر شماره ار گذاری شوندها باید به ترتیب ظاهر شدن در هر فصل شمارهها و جدولشکل

داده شوند )از به کار بردن اصطالحاتی مانند جدول فوق، جدول صفحه قبل، شکل زیر و غیره اجتناب 

های فصل سوم و جدول 3-2، 2-2، 1-2 صورتبهها شماره جدولهای فصل دوم، برای جدول . مثالً کنید(

نوان جدول، آن را در الزم به ذکر است که در هنگام ثبت عگذاری شود. شماره 3-3، 2-3، 1-3 صورتبه

ره تنها شمانیز به یک جدول  دهیارجاع در متن گزارش برایو  بنویسیدچین وسط صورتبهباالی جدول و 

گذاری شمارهبرای . شود ...(مشاهده می 1-1جدول گونه که در بگویید همان مثالً ) کنیدذکر جدول را آن 

این کار را تفاده کنید یا اینکه اسنیز  1-1جدول و  در بخش قبلالگوی موجود توانید از میجداول خودکار 

 انجام دهید.  Captionsقسمت  Referencesاز ریبون  شخصاً

شوند و در مورد گذاری و خطاب میبا عنوان شکل در متن شمارهها ها، نمودار و منحنیشکل تمامی

صادق است؛ تنها با این )که در پاراگراف قبل توضیح داده شد( نیز تمامی توضیحات مربوط به جدول آن 

برای  ارائه شود. (چینوسط صورتبهکماکان و )بایست در پایین شکل میها شکلتفاوت که عنوان 

استفاده کنید یا اینکه این کار را  این فایلتوانید از الگوی موجود در مینیز  هاشکلگذاری خودکار شماره

 مراجعه کنید. 1-1 شکلمثال به  عنوانبههید. انجام د Captionsقسمت  Referencesاز ریبون  شخصاً

 )زیرنویس( پانویس 1-4-3

ین یک بیان معادل الت نیاز بهدر صورتی که یک عبارت یا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد و یا 

. ه استر جمله قبل انجام شدنمونه د عنوانبهاین کار  استفاده کرد. 1نویسپاتوان از میباشد واژه خاص 

                                                 
 Footnote 
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 Insertقسمت  Referencesکلیک و از ریبون  موردنظرتنها کافی است بعد از واژه  نویسپاتعریف برای 

Footnote .استفاده کنید 

 هاروابط ریاضی و فرمول 1-4-4

را بیان و به آن استناد  یک فرمول یا رابطه ریاضی خاصدر متن خود برخی مواقع نیاز است که 

 دهندهکه عدد اول نشان است عددها شامل دو ها و شکلگذاری روابط ریاضی نیز همانند جدولشماره .کنید

برای  مثالً  .استدر آن فصل  رابطه (ظاهر شدنشماره )ترتیب دهنده شماره فصل و عدد دوم نشان

شود توصیه می د.و ... استفاده کنی 3-3، 2-3، 1-3 هایشماره ازبه ترتیب های موجود در فصل سوم فرمول

برای بیان فرمول، استفاده کنید.  Equationبخش  Insertریبون های ریاضی از تایپ فرمولراحتی در برای 

آن فرمول در سمت راست و شماره در سمت چپ  شود ودر یک خط مجزا از متن نوشته می رابطه ریاضی

در متن نیز فقط شماره آن فرمول بیان دهی به یک رابطه ریاضی خاص برای ارجاعقرار خواهد گرفت. خط 

استفاده  EOQمحاسبه مقدار سفارش اقتصادی در مدل برای  که 1-1 رابطهمثال به  عنوانبهخواهد شد. 

 توجه کنید.  شودمی

(1-1) 𝑄 = √
2𝐷𝐴

ℎ
 

 Times Newقابل مشاهده است، فونت مورد استفاده در روابط ریاضی همان  1-1گونه که در رابطه همان

Roman  نازك است. 12و اندازه آن 

 گذاری صفحاتشماره 1-4-5

توانید از الگوی کنونی استفاده کنید. توضیح اینکه صفحات ابتدایی گذاری صفحات میبرای شماره

خورد. از صفحه فهرست مطالب تا انتهای فهرست ای نمیگزارش از عنوان تا صفحه چکیده هیچ شماره

با تا انتهای گزارش فصل اول  و از ابتدای صفحه اول  ...، ت، ث و های أ، بکلمات اختصاری با شماره

 شود.گذاری میشماره و ... 3، 2، 1های شماره
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 نویسی نکات ضروری در گزارشبرخی  1-4-6

یکی از اهداف تدوین گزارش، آشنایی دانشجویان گرامی با نحوه نگارش و تنظیم مطالب درباره یک 

همواره نکات کلی زیر را  ی خودهادر تدوین گزارششود که از این پس توصیه میموضوع علمی است. 

 . رعایت کنیدها را مدنظر داشته باشید و در نوشتار خود آن

میزان فاصله در کلمات حداقل دوبخشی با میزان فاصله بین دو کلمه مستقل دانید گونه که میهمان -1

استفاده شود.  "فاصلهنیم"بایستی از  "1یک فاصله"به جای  که بدین منظور بایست متفاوت باشدمی

 "تواندمی"طور کلمه و همین نادرست "ارجاع دهی"درست است و  "دهیارجاع"به عنوان مثال کلمه 

خواهید که می ییآنجافاصله کافی است در برای تعریف نیم .نادرست "می تواند"درست است و 

توانید برای راحتی را بگیرید. می Ctrl+Shift+4زمان سه دکمه فاصله ایجاد شود کلیک کرده و همنیم

 کنید.تعریف  Macrosقسمت  Viewفاصله از ریبون برای ایجاد نیمبر یک کلید میاناین کار، 

 نترنتی پرهیز کنید.دستی تایپ کنید و از کپی پیست کردن از مراجع ای حتماًمتن گزارش را  -2

معادل  یفارس یهاواژه را حذف کنید و هاآندر حد مقدور  ،در متن ینالت یهادر صورت وجود کلمه -3

 ها را به کار ببرید.آن

ش ویرای ،وجود غلط امالیی در نوشتار نکته منفی خواهد بود پس متن خود را پس از تدوین بازخوانی -4

های نگارشی و غلطدر خطایابی خودکار برای راحتی  کنید.های امالیی و نگارشی را تصحیح و غلط

که پس از نصب  نیز استفاده کنید 2افزار ویراستیارنرمفرد بههای منحصرقابلیتتوانید از میامالیی 

 قابل دسترسی است.با همین نام  Wordافزار های نرمریبونیکی از افزونه در یک  صورتبه

ز به کلمه قبل چسبیده و او کاما و پرانتزگذاری را صحیح رعایت کنید. نقطه  ، کاماگذاریگذارینقطه -5

های کنیکتبرای پرانتزگذاری نیز از نمونه روبرو استفاده کنید:  .شودورده میآیک فاصله با کلمه بعد 

                                                 
 Space 

 Virastyar 



8 

 

یز نمدت یا کوتاهریزی کف کارگاهی ها )که به برنامهریزی تولید در سطح کارگاهبرنامهزیادی برای 

 در ادبیات موضوع وجود دارد. مشهور است(

خودداری  شدتبهاز حروف ربط فراوانی استفاده شده است  هاآناز به کار بردن جمالت طوالنی که در  -6

 کنید. در یک متن علمی جمالت در حد امکان کوتاه هستند.

 .تکرار نکنیداستفاده کنید و اشتباهات رایج در متون اداری را  و ساده در متن خود از کلمات علمی -7

فاده است چنینییناکلمات و  "گردیده است"، "نمایدمی"، "باشدمی"از کلماتی مانند مثال  عنوانبه

 برخالف و غیره استفاده کنید. "شده است"، "کندمی"، "است"یعنی  هاآنساده نکنید و از معادل 

و  فنی نویسید نشان از تسلط بیشتر نگارنده بر اصول گزارشتر باشجمالت ساده ، هرچهمومیتصور ع

 است. علمی

 ای اجتناب کنید. جمالت بایستی با زبان رسمی نوشته شوند. محاوره صورتبهاز به کار بردن جمالت  -8

 اول"نوشته شوند. از به کار بردن زبان  "سوم شخص"زبان با مجهول و  صورتبهبایست میجمالت  -9

من برای شرکت نمودار جریان "به شدت پرهیز کنید. به عنوان مثال جمله  "شخص مفرد یا جمع

 "نمودار جریان مواد برای شرکت ترسیم شد"اشتباه و شکل صحیح آن به صورت  "مواد را رسم کردم

 است.

ر در ت دیگدر طی چند سال اخیر و در تغییراتی که فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی ابالغ کرده اس -10

یعنی  شودذکر نمی "ی"شوند و به کلمه بعدی مرتبط هستند حرف ختم می "ه"پایان کلماتی که به 

است.  "نامه دوم"اشتباه است و شکل صحیح آن به صورت  "ی دومنامه"استفاده از عباراتی مانند 

 .و در نوشتار خود رعایت کنید داشته باشید مدنظراین مورد را نیز  لطفاً

ل نکات مطرح در دستورالعماز ، فوقنکات رعایت عالوه بر شود که دانشجویان توصیه میایان این بخش در پ

 محتوایی و نگارشی برای بهبودیک راهنمای مناسب  عنوانبه جمالت آننحوه نگارش کنونی و همچنین از 

  متن گزارش خود استفاده کنند.
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 دوره کارآموزی دهی(نحوه ارزشیابی )نمره 

این دوران کارآموزی به عهده استاد راهنمای کارآموزی است. دهی به طور کلی ارزشیابی و نمره

فرم  ،دهددر انتهای دوره به استاد راهنمای خود تحویل می دانشجوکه  کارآموزیازریابی براساس گزارش 

ت کارآموز در طول دوره استاد راهنما از میزان کیفی و ارزیابی استنباطنمره اعالمی توسط محل کارفرما و 

  نحوه تعامالت او داده خواهد شد.کارآموزی و 

 نکات کلی در مورد محتوای فصل اول 

و تبیین  ارائهمختصر  طوربهها پرداخته شود بدانبایست در فصل اول گزارش در ادامه مطالبی که می

 شود:می

 معرفی محل کارآموزی 1-6-1

خواننده  آشنایی ،آنارائه هدف از است که اولین فصل از گزارش کارآموزی  معرفی محل کارآموزی

خواننده را به شناخت باشد که  باید به نحوی این فصلمطالب مندرج در . استانجام کارآموزی محل با 

ارائه اطالعات شامل معرفی محل کارآموزی   روینازانسبتاً جامعی از محل انجام کارآموزی رهنمون سازد. 

 :استامعی در خصوص مواردی مانند عناوین زیر ج

، نمودار سازمانی، یرمجموعهزباالدستی و  یهاشرکتتاریخچه واحد صنعتی، معرفی نوع شرکت و 

ها، ها و کارگاهها و آزمایشگاهشرح مختصری از دپارتمان، نهایی محصوالت و خدماتمواد اولیه و معرفی 

دس، مهن)در صورت امکان به تفکیک  کارکنانحجم گردش مالی )در صورت امکان(، مشتریان اصلی، تعداد 

شده و مواردی از اخذ هایاستاندارد و هانامهمدیریتی، گواهی یافتهاستقرارهای اپراتور و کارگر(،  سیستم

  این دست.

نیز در این  زی در واحد صنعتیعالوه بر معرفی کل واحد صنعتی الزم است دپارتمان محل کارآمو

: چارت سازمانی دپارتمان، وظایف و فرآیندهای و جزئیات بیشتری از آن ارائه شود از جملهفصل معرفی 
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 هایاردد)در صورت وجود(، استان مدیریتی یافتههای استقرارو سطح تخصص، سیستم کارکنانمرتبط، تعداد 

)هایی( از واحد صنعتی محل که عکس  سعی شودبایستی  همچنین مورد استفاده )در صورت وجود( و غیره.

 مناسب در متن گزارش آورده شود. هایدر محل وزی جهت تجسم بهتر فضای کارآموزیکارآم

بایست اطالعات جغرافیایی شرکت )آدرس دقیق سازمان و می فصل اولهمچنین در ابتدا یا انتهای 

 واحد کارآموزی( به همراه شماره تماس واحدی از سازمان که در آن کارآموزی گذرانده شده است ارائه شود.

و برای ایجاد عنوان نمونه تنها به در فوق  شدهمطرحموارد  کهدر پایان ذکر این نکته ضروری است 

 یهابخش ایو  کند رییها تغاز بخش یبرخ بیترت است ممکنکارآموزی  موضوع به بستهو  استذهنیت 

  شود. /کمآن اضافه /ازبه یگرید

 یک گزارش از فصل اول اینمونه 1-6-2

 و تاریخچه معرفی اجمالی واحد صنعتی 

آهن صنعتی و معدنی، شرکت سنگ هایطرح ها در زمینهگذاری و مشارکت بانکراستای سیاستدر 

 15/2/1370 تاریخ در و شد یستأس سپه بانک و ایران فوالد ملی شرکت مشارکت با (خاص سهامی) گل گهر

 13/9/1382العاده مورخ فوق عمومی مجمع جلسهصورت موجببه شرکت این. رسید ثبت به سیرجان در

به  .تتقال اسانواکنون بخشی از سهام آن در بازار بورس سهام کشور قابل نقلبه سهامی عام تبدیل شد و هم

 18/5/90 مورخه ییدیهتأ و الذکرفوق شرکت 31/3/90 مورخه العادهفوق عمومی مجمع جلسهصورت ستنادا

سازمانی  نمودار تغییر یافت. گل گهره معدنی و صنعتی ب یادشده شرکت نام ،هاشرکت ثبت محترم کل اداره

 :از اندعبارتاصلی فعالیت این شرکت موضوعات  آورده شده است. 1-1 شکلاین واحد صنعتی در 

  و تولید کنسانتره و گندله آهنسنگاز معادن  یبرداربهرهاکتشاف، استخراج و 

 مورد نیاز شرکت آالت و تجهیزاتتعمیر و نگهداری و بازرسی ماشین اندازی،نصب، راه 

 برای انجام موضوع شرکت یازموردن یساتتأسآالت و تجهیزات و خرید و تهیه انواع ماشین 
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  ه، صادرات و واردات و کلیه امور و عملیاتی که بیدوفروشخرمبادرت به کلیه امور بازرگانی شامل 

 اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. برایمستقیم طور مستقیم یا غیر

 :استهای زیر در این واحد صنعتی شامل سرفصل موضوعات فرعیسایر 

 ،ها و سایر شرکتدانش فنی از  فراهم کردنمدیریت و  آموزش، انجام خدمات مهندسی، مشاوره

 .داخل و خارج از کشور یهاطرح

 ارائه خدمات فنی و مهندسی.  منظوربهکاری انعقاد قراردادهای پیمان 

  مقررات مربوطه قرضه و مشارکت وفق قوانین وانتشار و فروش اوراق 

 های جدید در داخل و خارج از کشور و هر نوع سیس شرکتأگذاری در ایجاد و تمشارکت و سرمایه

 سهام و اوراق بهادار یدوفروشخر

 نوع عملیات و معامالتی که جهت حصول به مقاصد شرکت ضروری باشد.  انجام هر 

 
  گهر گلمعدنی و صنعتی نمودار سازمانی شرکت : 1-1 شکل

 جایگاه و اهمیت واحد صنعتی  

 ترینیکی از مطرح عنوانبه آهنسنگاز با داشتن معادن غنی  گل گهرشرکت معدنی و صنعتی 

شرکت  به یک شدنیلتبدهای بسیاری برای قابلیتاز میانه است که صنعتی در خاور-های فعال معدنیقطب
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های شرکت در آینده نزدیک . با اجرای پروژهبرخوردار استبزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان 

های یاز نیاز فوالدساز %30 این رقم .میلیون تن خواهد رسید 12تولیدات ساالنه این شرکت به مرز  یزانم

ونق اقتصادی و افزایش سطح ان موجب ر. وجود این شرکت در شهرستان سیرجکندمین میأکشور را ت

گیری در این های شرکت، شاهد رشد چشمیرجان شده است که با اجرای پروژهزایی شهرستان ساشتغال

به شهرستان سیرجان های خود است تا با کمک کرده زمینه خواهیم بود. عالوه بر این همواره مدیریت سعی

 .کندفراهم اجتماعی منطقه را  فرهنگی و پیشرفتموجبات 

 محصوالت و خدمات 

 . این واحد صنعتی دارای خطوط تولید ...

 

 گیری( فصل)نتیجه بندیجمع 

بندی آخرین گیری( دارد. مقدمه اولین عنوان و جمعبندی )نتیجهمعموالً هر فصل یک مقدمه و یک جمع

 بندیگیری که فقط مقدمه دارد و جمعفصل نتیجه جزبه) شودعنوانی است که در هر فصل نوشته می

شود که در آن فصل در مورد چه عناوینی خالصه توضیح داده می طوربهبندی . در قسمت جمعندارد(

ان مقدمه که به صورت آینده بود در این قسمت از افعال گذشته ساده مز برخالف .ه استتوضیح داده شد

 ارائه شد و غیره. یح داده شد، تشریح شد،ثال توضشود به عنوان ماستفاده می
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 2 فصل

 

 

 شدههای انجامو فعالیت وظایف محوله
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 نکات کلی در مورد محتوای فصل دوم 

شده در طول کارآموزی آورده از پروژه )های( انجام دقیق علمیعنوان و شرح  فصل دومدر معموالً 

فصل دوم در  شود.کارآموزی انجام شده است ارائه می طول دورههایی که در شود و نوع کار و فعالیتمی

الب ها مطاست با این تفاوت که در آن فرم "های هفتگیگزارش خالصه فعالیت"تری از فرم واقع شرح کامل

  شوند.شوند اما در اینجا بر اساس موضوع و ساختار علمی و فنی تنظیم میه میبه ترتیب زمانی ارائ

وع طرح موضاز:  اندعبارتاز جمله موضوعاتی که در صورت وجود بایستی در این فصل تبیین شوند 

این بررسی برای واحد صنعتی و یا دپارتمان ضرورت انجام (، مسئله انیب) در مدت کارآموزی یموردبررس

انتخاب موضوع  کمی و همراه با توجیهات اقتصادی )در این بخش چرایی  صورتبهمحل کارآموزی ترجیحاً 

اهداف  ،هاهیسؤاالت و فرض(، است نظر مددر مدت کارآموزی از دید واحد صنعتی و کارآموز  یموردبررس

  .دستینازا یها و مواردواژه فیتعار ،موردنظر

 های هفتگیخالصه فعالیت 

های که بایستی در فصل دوم تدوین شود، تکمیل جدول خالصه فعالیت های ضرورییکی از بخش

شده در طول یک هفته از دوره های انجامهفتگی است. هر سطر از این جدول مربوط به خالصه فعالیت

 به عنوان نمونه تکمیل شده است. 1-2جدول یک سطر از ، دانشجویانآشنایی بیشتر کارآموزی است. برای 

 در طول دوره کارآموزیشده های انجامخالصه فعالیت :1-2جدول 

 شده در طول هفتههای انجامخالصه فعالیت بازه زمانی شماره هفته
 -معرفی به سرپرست کارآموزی -تکمیل مراحل اداری استقرار در محل کارآموزی 28/4/98 -22/4/98 1

 های دپارتمان/ سازمان کارآموزی و ...آشنایی با وظایف و فعالیت

2 29/4/98- 4/5/98 ... 

.... ... ... 
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 )ادبیات موضوع( )اختیاری(پیشینه پژوهش  

اگر نیاز است که پیشینه )ادبیات( یک موضوع خاص علمی بیان شود در همین فصل ارائه خواهد 

ه الزم به ذکر است کتوان در مورد عناوین کلی زیر صحبت کرد. خالصه می طوربهدر پیشینه پژوهش  شد.

 الً کنیاز ممکن است کم یا اضافه شوند و یا اینکه  نمونه ذکر شده است و بنا به عنوانبهاین عناوین تنها 

 حذف شوند.

 یموردبررسبندی علمی حوزه تقسیم 2-3-1

رسی و جایگاه هریک از ندی علمی حوزه مورد بربیه بر متون و منابع علمی به دستهدر این بخش با تک

 شود. ها پرداخته میبخش



16 

 

 3 فصل

 

 هاهها و آموختتجربهبندی جمع
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 نکات کلی در مورد محتوای فصل سوم 

هایشان اگرچه رسالت اصلی کارآموزی، آشنایی کارآموزان با محیط واقعی کار و محک زدن آموخته

ای مرتبط یکی از اهداف فرعی کارآموزی این است که دانشجو بتواند در زمینه هرحالبهدر عمل است ولی 

 با رشته خود نیز برای محل کارآموزی خود فعالیت مفیدی را انجام دهد.

 اگر شود. همچنیندوره کارآموزی تبیین می درکارآموز  تجربی و فنیدر این فصل دستاوردهای 

خاص واحدی از سازمان که کارآموزی  طوربهو ) ل انجام کارآموزیبرای سازمان مح ای توسط کارآموزپروژه

بل ق واحد مربوطهوضعیت  یگردعبارتبهشود. می تشریحدر این فصل انجام شده باشد ( در آن گذرانده شده

ر داین موضوع اختیاری است و تنها ) شوندو بهبودهای حاصله تبیین میو بعد از انجام کارآموزی توصیف 

  .(است که این بخش انجام شودنیاز توسط کارآموز  ام یک پروژه مشخصصورت انج

در عمل و آنچه در دروس  خودمقایسه مختصر بین مشاهدات  یکتواند کارآموز میدر این فصل 

 ارائه کند.)با ذکر دالیل( را  است تئوری خوانده

خالصه در مورد میزان موفقیت و یا  طوربهکند تا همچنین این فصل مجالی برای کارآموز ایجاد می

ه بنیز صحبت کند.  خود ناکامی )با ذکر دالیل( و نیز مشکالت موجود در زمینه پیشبرد دوره کارآموزی

 عبارت است از: ها پرداخت بدان باره توان در اینکه می موضوعاتیعنوان مثال 

 ارزیابی مناسب بودن محل کارآموزی و وظایف محوله 

 با کارآموز ن همکاری سرپرست کارآموزی و کارکنان آن مجموعهارزیابی میزا 

 شدهمیزان رضایت کارآموز از کار انجام 

 ... 

ها کمتر خواهد بود. این امر طبیعی است و دانشجویان نباید معموالً حجم فصل سوم به نسبت دیگر فصل

 از این بابت نگرانی خاصی داشته باشند.
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 هاپیشنهادنظرات و  

ف آن، دریافت بازخوردهای اهدیکی از اشود و این بخش در پایان دوره کارآموزی تکمیل می

بط های مرتدر تمامی زمینهتواند می پیشنهادها است. کیفیت آنبهبود  برایدانشجویان از دوره کارآموزی 

 .ورد خاصی نیستاز جمله ماهیت دوره تا نحوه تکمیل دستورالعمل کنونی باشد و محدود به مبا کارآموزی 

نی های کنوفعالیتبهبود  برایدانشجو و نظرات  پیشنهادها دریافت یکی دیگر از اهداف این بخش،

برای دپارتمان/بخشی که در آن کارآموزی را گذرانده  پیشنهادهااست )با تمرکز بر  کارآموزیمحل  سازمان

  .(روش بهتر استفاده از امکانات موجود یا یدجد یمتدها یا یها یاستفاده از تکنولوژ. به عنوان مثال است

 

  



19 

 

 

 4 فصل

 

  النیفارغ التحص  یشغل یفرصتهارفی عم

 یمحل کارآموزدر 
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 نکات کلی در مورد محتوای فصل چهارم 

هایشان اگرچه رسالت اصلی کارآموزی، آشنایی کارآموزان با محیط واقعی کار و محک زدن آموخته

 ردبا فرصت های شغلی کارآموزی این است که دانشجو بتواند یکی دیگر از اهداف اصلی  ولیدر عمل است 

 جامعه و صنعت آشنا شده و از شرایط احراز آنها مطلع باشد.

ر و امکان کا ایآبرهمین اساس در این فصل گزارش باید به این موضوع پرداخته شود که بطورکلی 

رشته  یرابو یا بطورکلی  بخواهند استخدام کنند( الزاما ً  نکهیوجود دارد؟ )نه ا تحصیلیرشته  یاستخدام برا

 یرارا  استخدام کنند؟ ب تحصیلیرشته  لیفارغ التحص کیممکن است آیا هست؟  یدر آنجا کار تحصیلی

 ؟فرصت شغلی ممکن است وجود داشته یکارشغل یا چه 

 موارد ذیل مشخص شود: یهر فرصت شغل یبرا

 لیفرصت شغ

  یا عنوان شغلی نام

  یتهاوظائف و مسئول

  ساعت کارروزها و 

 شخص داشته باشد تا شغل را به او بدهند  یدبا یطیچه شرا احراز شغل شرایط

 سابقه، ... یلی،مانند مدرك تحص

 بطور تقریبی حقوق

 وجود( امکانات یا امور رفاهی عمده ای که از طرف محل کار ارائه می شود )در صورت مزایا
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 1عنوان پیوست : 1 پیوست

یی از کار اصلی نیست ولی برای درك مطالب مرتبط با گزارش است که جزکلیه پیوست شامل 

 ریاضی و یا اثبات یک قضیه و IC. مثالً قسمتی از کاتالوگ یک دستگاه یا استقسمتی از گزارش مفید 

 برای گزارش الزامی نیست.ها ارائه کرد. داشتن پیوست توان در پیوستغیره را می
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 :2پیوست 

 کارآموزیفرم 

 گزارش ماهیانه سرپرست کارآموزی

 نام و نام خانوادگی:                            دانشکده :                         دانشگاه صنعتی شیراز

 نام واحد صنعتی مربوطه::         تاریخ گزارش از:                                    لغایت:       

 ناکم سرپرست کارآموز:                                     سمت:

ف
دی
ر

 

 عوامل ارزیابی

غیر قابل 

 قبول

از  )کمتر

10) 

مت

 وسط

(14

-10) 

خو

 ب 

(17-14) 

 عالی

(20

-17) 

توضیحا

 ت

1 
رعایت دقیق کلیه مقررات، 

 ضوابط و نظم و انضباط در محیط کار 
     

      حضور منظم در محیط کار  2

3 
رفتار کارورز با افراد دیگر در 

 محیط کار و همکاری با آنان 
     

4 
میزان فراگیری عملی 

 آموزشهای ارائه شده توسط مربی 
     

5 
میزان آمادگی کارورز در 

 پاسخگویی به سواالت مربی 
     

6 
میزان پشتکار کارورز در انجام 

 وظایف محوله 
     

7 
کیفیت پیشنهادات کارورز در 

 جهت بهبود کار 
     

 

 غیر موجه   تعداد روزهای غیبت:  موجه  

 پیشنهادات مربی جهت بهبود عملکرد کارورز: 
 محل امضاء سرپرست کارآموز:
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 :3پیوست 

 بسمه تعالی

 

 …………………… از: شرکت

 مدیریت ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شیراز به:

 آموزیگزارش اتمام دوره کارموضوع: 

 با سالم و احترام

 تاریخ تا تاریخ از ”  ”  بدینوسیله گواهی می شود آقا / خانم

و مجموعا  داشته حضور شرکت واحد این..گذراندن دوره کارآموزی در واحد  جهت

رضایت کامل در خصوص نامبرده فوق دارد، لذا مراتب جهت  شرکتحضور مستمر داشته است و این  ساعت..

 .اطالع و هرگونه اقدام الزم بحضور اعالم می گردد

 

 با تشکر

 مدیر شرکت .........

 

 


