
 

  

  

 کارآموزي مقطع کارشناسی گزارش 

 

  

  :نام مرکز کارآموزي

  ) 17(فونت نام مرکز  

  

  

 : کارآموزدانشجوي 

  ) 14(فونت  دانشجوخانواگی کامل نام و نام

  

  

  :کارآموزي استاد

  کارآموزي  استاد خانواگی کاملنام و نام

  

  

    سال  ماه



 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  أ

  

  
  

  دانشجو اظهارنامه

خانوادگی  نام  اینجانب نام  (فونت    و  دانشجو   رشته  کارشناسی  دوره  دانشجوي  ضخیم)  14کامل 

نمایم  می   صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی گواهی دانشگاه  و علم مواد    مهندسی  دانشکده   مواد  مهندسی

اینجانب    گزارش این    مطالبکه   شده است. صحت و اصالت مطالب نگارش شده در این   نگارش توسط 

به مرجع مورد استفاده اشاره  ،  . در مورد استفاده از کار سایر محققیناستمورد تأیید اینجانب    گزارش 

تاکنون براي دریافت هیچ نوع    این گزارش نمایم که مطالب مندرج در  گواهی می   ، شده است. همچنین

یا امتیازي توسط اینجانب یا فرد دیگري در هیچ جا ارائه نشده است و در تدوین متن     گزارش مدرك 

  به طور کامل رعایت شده است.  دانشکدهچارچوب مصوب 

  

  امضاء دانشجو: 

  تاریخ:

    



 

  ب

  

  چکیده 

  کلمه  300تا    200حاوي    پاراگرافر یک  د  که  است  مرتبط با دوره کارآموزياي از مطالب مهم  چکیده فشرده

  یی هاو تخصص  اتیتجرب  ،هاآموختهمهمترین  ،  معرفی مختصر مرکز کارآموزي  به   شود. در چکیده باید میارایه  

  نمودارها   و   هاجدول  به  اشاره  منابع،  ذکر   از  چکیده   در .  شودپرداخته  صورت موجز  ه  ب کسب شده،  دوره    نیکه در ا

    نازك) 14. (فونت شود اجتناب

  

 نازك)  14. (فونت شوند که با ویرگول از یکدیگر جدا میکلمه   7و حداکثر   5حداقل  : هاي کلیديواژه 



 

  ت

  

  فهرست مطالب 

  صفحه   عنوان

 ث ................................................................................................................... ها فهرست شکل

 ج .................................................................................................................. ها فهرست جدول

 1 .............................................................................................. ي مرکز کارآموز ی فصل اول: معرف 

 2 ...................................................................... يمرکز کارآموز يهاتی فعال ينظر ی فصل دوم: مبان

 2 .......................................................................................................... سرفصل رده دوم  -2-1

 3 .................................................................................................. سرفصل رده سوم  - 1-1-2

 3 ......................................................................................... سرفصل رده چهارم  - 1-1-1-2

 6 ............................................................................................. يکارآموز ی زارش فنفصل سوم: گ

 7 ..................................................................................... گیري و پیشنهاداتفصل چهارم: نتیجه

 8 ................................................................................................................................. منابع 

  

  باشد. می 13فونت مورد استفاده در قسمت فهرست مطالب 

  از فونت نازك استفاده شود.   هاردهصورت ضخیم و براي سایر ه ها و سایر عناوین رده اول بعنوان فصل

وبرداري  گ اطمینان از ال  به منظورشود (هاي مختلف از راست به چپ بنا میگذاري عناوین داخلی در ردهشماره

  استفاده کنید).  در وبسایت این سند  pdfاز فایل   ،جهت چیدمان اعدادصحیح 

شوند. صفحات اولیه تا فصل اول  گذاري میشمارها...  غیر از صفحات عنوان فارسی و صفحه بسمه  تمام صفحات ب 

صورت عددي (باال  ه  ) و از فصل اول به بعد بB Nazanin  12، فونت  با حروف الفبا (در پایین صفحه و وسط 

  شوند. گذاري می) شمارهB Nazanin 12، فونت  سمت چپ



 

  ث

  

  ها فهرست شکل

  صفحه   عنوان

  شماره صفحه                 )13 عنوان شکل (فونت  -1-1شکل 



 

  ج

  

  ها فهرست جدول

  صفحه   عنوان

 صفحه شماره               )13(فونت  عنوان جدول  -1-1جدول 
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  فصل اول  

  

  

  معرفی مرکز کارآموزي فصل اول: 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  و   B Nazanin  14مورد استفاده   فارسی  فونت در تمام فصول،  متن هر فصل جدید از میانه صفحه شروع شود.  

انگلیسی   فاصله خط    Times New Roman  12فونت  باالیی    .باشد   15/1با  لبه  تا  لبه  سانتی  5/2فاصله  متر، 

  متر است.سانتی 3/2متر و لبه سمت چپ  سانتی 5/2متر، لبه سمت راست سانتی 2پایینی 

انجام شده است. اطالعات  ي که کارآموز   است   مرکزياول مختص ارائه اطالعات جامع از    فصل شامل    یدر آن 

در این  ...    مجموعه و  گاهیمحصوالت، اهداف و جا  زات،ی ، امکانات و تجهتیفعال  نهیزم  وسعت،  ، موقعیت جغرافیایی

  . گیردفصل قرار می
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  دوم فصل     

  

  

  هاي مرکز کارآموزي فعالیتمبانی نظري : دومفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

گیري منابع معتبر (کتب، مقاالت و ...)  هاي مرکز کارآموزي با بهره مبانی نظري مرتبط با فعالیتدر این فصل  

شود. به  مراجع مورد استفاده در متن از شماره زنی ترتیبی استفاده میمنظور مشخص کردن  ه  بتشریح شود.  

شود و مشخصات کامل آن منبع  مشخص می  و به ترتیب ظهور در متن  با یک شمارهعبارتی هر منبع در متن  

در صورتی که در  شود. قرار داده می ]1[منبع در متن در داخل براکت منابع ذکر خواهد شد. شماره  در قسمت

شود و در  ویسنده مقاله آورده شده است، شماره منبع بالفاصله پس از نام محقق آورده میمتن نام محقق و یا ن 

ه  منابع دوتایی ب . ]1[  شودصورتی که نام ذکر نشده است، شماره منبع در انتهاي جمله و قبل از نقطه آورده می 

,  1[صورت  ه  و منابع بیش از دوتایی غیرترتیبی ب   ] 4- 1[صورت  ه  منابع بیش از دوتایی ترتیبی ب   ]2,  1[صورت  

می   ]3-6 مشخص  متن  شماره  شوند.در  نرمبراي  از  منابع  مانند افزارزنی  -Style  )MSEو    EndNote  هایی 

KNTU.ens ( شوداستفاده .  

ر سرفصل با توجه به رده آن  هاي مختلف انجام شود. هسرفصلند در چندین پاراگراف و در  توانگارش متن می 

بین متن هر قسمت و    گذاريشمارهشود. نحوه  می  گذاريشماره ارائه شده است.  هر سرفصل در قسمت بعد 

  . استالزامی  )فاصله  pt 24(یا  سرفصل پس از آن یک خط فاصله

 سرفصل رده دوم -2-1

هاي رده دوم نیاز به شماره شود. همچنین همه سرفصلضخیم نوشته می  14عنوان سرفصل رده دوم با فونت  

شود، عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره  ه میدنی دارند. براي شماره زنی از دو عدد استفاز

به منظور اطمینان از الگوبرداري صحیح جهت چیدمان اعداد، از  (  دهند میسرفصل رده دوم را نشان    ترتیبی 

شوند و بعد از عدد دوم یک  از هم جدا می  -با عالمت    . این دو عدداین سند در وبسایت استفاده کنید)  pdfفایل  
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  دوم فصل     

  

  

جلوتر از    mm  5کند. عنوان سر فصل به میزان  که آنرا از عنوان سرفصل جدا می  شود میقرار داده    خط فاصله

 ) Heading 2(  شود. متن اصلی نوشته می

  سرفصل رده سوم -1-1-2

هاي رده سوم نیاز به شماره  شود. همچنین همه سرفصلضخیم نوشته می  14عنوان سرفصل رده سوم با فونت  

شود، از سمت راست عدد اول شماره فصل، عدد دوم شماره  زنی دارند. براي شماره زنی از سه عدد استفاه می

به منظور اطمینان از  (  دهند میسرفصل رده سوم را نشان    ترتیبی سرفصل رده دوم و عدد سمت چپ شماره  

سه عدد با عالمت    . ایناین سند در وبسایت استفاده کنید)   pdfالگوبرداري صحیح جهت چیدمان اعداد، از فایل  

کند.  که آنرا از عنوان سرفصل جدا می  شود میقرار داده    خط فاصله وند و بعد از عدد سوم یک  ش از هم جدا می  -

  )Heading 3( شود. جلوتر از متن اصلی نوشته می mm 5عنوان سر فصل به میزان 

  سرفصل رده چهارم -1-1-1-2

با فونت   نیاز به  هاي  شود. همچنین همه سرفصل ضخیم نوشته می   14عنوان سرفصل رده چهارم  رده چهارم 

شود، از سمت راست عدد اول شماره فصل، عدد دوم  شماره زنی دارند. براي شماره زنی از چهار عدد استفاه می 

سرفصل رده چهارم    ترتیبیشماره سرفصل رده دوم، عدد سوم شماره سرفصل رده سوم و عدد سمت چپ شماره  

این سند در وبسایت   pdfحیح جهت چیدمان اعداد، از فایل  به منظور اطمینان از الگوبرداري ص(  دهند را نشان می

قرار داده شده    خط فاصله شوند و بعد از عدد چهارم یک  از هم جدا می  -. این چهار عدد با عالمت  استفاده کنید)

از عنوان سرفصل جدا می   شود. جلوتر از متن اصلی نوشته می  mm  5کند. عنوان سر فصل به میزان  که آنرا 

)Heading 4( 

  

   عنوان سرفصل رده پنجم به بعد:  -الف

شود و در فهرست  میهاي رده باالتر از شماره زنی براي مشخص کردن آنها استفاده ندر صورت نیاز به سرفصل

ن  نیز   مطالب آغاز شده و بصورت مسلسل نمادگذاري    شوند.میذکر  (الف)  از  و  الفبا  با حروف  این سرفصل ها 

جلوتر    mm  5عنوان سر فصل به میزان    شود. ضخیم نوشته می  14هاي جدید با فونت  شوند. عنوان سرفصلمی

  شود. از متن اصلی نوشته می

  

مورد استفاده براي    فارسی  زیرنویس باشند. فونتبایست داراي  می متننمودارهاي ارائه شده در    ها وهمه شکل

ها و  باشد. ذکر منبع براي شکلمی)  Times New Roman(  10فونت انگلیسی  و  نازك    12ها  زیرنویس شکل

الزامی مینمودارهایی که از منابع دیگر آورده شده گذاري شود.  بایست شمارهباشد. زیرنویس هر شکل میاند 
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  دوم فصل     

  

  

شود. عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره  ل از دو عدد استفاده میگذاري هر شکبراي شماره

به منظور اطمینان از الگوبرداري صحیح جهت چیدمان اعداد، از فایل  (  دهند ترتیبی شکل در فصل را نشان می 

pdf (یک  چپ عدد سمت  ز از هم جدا شده و پس ا – . این دو عدد با عالمت این سند در وبسایت استفاده کنید

گذاري  شود. در انتهاي زیرنویس شکل نقطهو سپس متن زیرنویس شکل آورده می  شودخط فاصله قرار داده می

شکل و متن قبل    چین در متن آورده شوند. بینبایست بصورت وسط باشد. شکل و زیر نویس آن میالزامی می 

هر شکل یا نمودار با استفاده از    فاصله الزامی است.  ط شکل و متن پس از آن یک خ  نویس زیر  از آن و همچنین 

 خواهد بود.  1-2 شکلشود. براي مثال زیرنویس مطابق زیرنویس شماره مذکور در متن مشخص می

  

  
  (زیرنویس شکل به نقطه ختم شود)  زیر نویس شکل. -1-2 شکل

  

در   ارائه شده  باالنویس  می  متنهمه جداول  براي  استفاده  مورد  فارسی  فونت  باشند.  باالنویس  داراي  بایست 

باشد. ذکر منبع براي جداولی که از منابع  ) میTimes New Roman(  10فونت انگلیسی  نازك و    12ها  جدول

آورده شده الزامی میدیگر  باالنویس هر جدول میاند  براي شمارهبایست شمارهباشد.  گذاري هر  گذاري شود. 

شود. عدد سمت راست شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیبی جدول در  جدول از دو عدد استفاده می

این سند در    pdfبه منظور اطمینان از الگوبرداري صحیح جهت چیدمان اعداد، از فایل  (  دهند فصل را نشان می

یک خط فاصله قرار  عدد سمت چپ    ز از هم جدا شده و پس ا  – مت  . این دو عدد با عال وبسایت استفاده کنید)

. جدول  شودنمیگذاري  شود. در انتهاي باالنویس جدول نقطهشده و سپس متن باالنویس جدول آورده می  داده 

پس از آن یک    پیش و   چین در متن آورده شوند. بین هر جدول و متنبایست بصورت وسط و باالنویس آن می
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  دوم فصل     

  

  

بصورت   1-2شود. براي مثال جدول هر جدول با استفاده از شماره در متن مشخص می خط فاصله الزامی است.

  زیر خواهد بود. 

  

  ها به نقطه ختم نشود)(باالنویس جدول باالنویس جدول - 1-2جدول 

        

        

        

        

 

عدد سمت راست .  گردند   می  مشخص  یکدیگر  از  فاصله  خط   یک  توسط   عدد  دو  بوسیله  ریاضی  معادله   یا  رابطه  هر

(به منظور اطمینان از الگوبرداري صحیح   باشد  می  در فصل  رابطهشماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیبی 

  دوم   فصل  در  چهارم  رابطه  براي مثال.  این سند در وبسایت استفاده کنید)  pdfجهت چیدمان اعداد، از فایل  

  : شودمیه  داد  نشان  ذیل  بصورت

� =
��±√������

��
          )2-4(  
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  سومفصل     

  

  

  گزارش فنی کارآموزي : سومفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در   خود انجام داده است ي که دانشجو در دوره کارآموز   یی هاتیمجموعه فعالگزارش،   بخشمهمترین  به عنوان 

  مطالب مورد انتظار در این فصل عبارتند از:شود.  این فصل بیان می

 ی که کارآموز با آن آشنا شده استتخصص 

 و  اتیمشاهدات، تجرب ... 

  و ...   یسیبرنامه نو  ،یطراح  رات،یتعم ،یشگاهیآزمای، قاتی تحق ي هاتیفعالشرح 

 و ...   زاتیتجه، نرم افزارها هاي نحوه کار و کاربرد 
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  چهارمفصل     

  

  

  پیشنهادات  و  گیرينتیجهفصل چهارم: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دانشگاه    نظري   يهاآموزش ي به همراه مقایسه  بودن دوره کارآموز  د یمف  زانی، مفصول قبلعالوه بر مرور مطالب  

  ن یدر ا  که  رودیاز دانشجو انتظار مگیرد. به عالوه،  در این فصل قرار می  کار  ط یدر مح   يو  ینیبا مشاهدات ع

و    ی کم  ی بازده  ش یافزا  مرکز کارآموزي و   يندهایبهبود فرآ   يدر راستا  و عملی   سازنده  شنهادات یبه ارائه پ  فصل، 

  بپردازد.  مجموعه  و ارائه خدمات داتیتول ی فیک
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  منابع     

  

  

   منابع

  شده است)  يبارگذار تیمورد نظر در وبسا Style Endnote لی(فا

]١[  N. First Author's surname, N. 2nd Author's surname and N. 3rd Author's surname, Article 
title, Journal title, vol. Volume, pp. page-page, Year of publication   

  ی، اپیشماره پ  ،عنوان مجله  ، عنوان مقاله  ، دوم  سنده ینو  ی ن. نام خانوادگ  واول    سندهینو  ین. نام خانوادگ  ] 2[

  سال انتشار. ،انیصفحه پا-صفحه آغاز

]٣[  N. Author's surname, Thesis title, Degree, Academic department, University, Year of 

publication . 
]٤[  N. First Author's surname and N. 2nd Author's surname, Book title, Edition ed. vol. 

Volume (If available): Publisher, Year of publication . 
  سال انتشار.  ،محل انتشار  ،دانشگاه ، مقطع, دانشکده  ،عنوان رساله ی، ن. نام خانوادگ  ] 5[

  سال انتشار. ،: انتشاراتعنوان کتاب ی، ن. نام خانوادگ  ] 6[

  


