
  فرمت گزارش كارآموزي

هاي مرتبط با براي هدفمند كردن كارآموزي به منظور يادگيري، تجربه و نگاه تخصصي به مقوله كارآموزي و كسب اطالعات و داده
هاي صنعتي و معدني الزم است دانشجويان عزيز با راهنمايي و هدايت اساتيد بزرگوار راهنما نسبت دروس تخصصي و آشنايي با داده

ريزي نموده و برنامه هاي كارآموزي خود را منطبق بر اطالعات مورد نياز گزارشتهيه گزارشي با فرمت ذيل اقدام نموده و فعاليتبه 
حداكثر استفاده و كسب اطالعات را از دوره كارآموزي را معمول دارند. بنابراين الزم است دانشجويان عزيز قبل از مراجعه به معدن 

ين فرمت را با دقت مطالعه كرده و در صورت هرگونه سوال با استاد راهنماي خود مشورت كرده و رفع ابهام موارد ذكر شده در ا
نمايند و در طول دوره كارآموزي با استاد راهنماي خود در تماس بوده و در نهايت گزارشي جامع و كامل تحت نظر و تائيد استاد 

گزارشات پس از بررسي در جلسه مشترك اعضاي گروه مهندسي نمره نمايند. راهنما تهيه و تحويل مديريت گروه مهندسي معدن 
  معدن ثبت خواهد شد.

هاي غير حتي االمكان موارد زير در مورد كارآموزي در معادن در گزارش نهايي آورده شود. در مورد كارآموزي محتوي گزارش:

  تحت راهنمايي استاد درس تهيه گردد. گزارش نهايي هاها و آزمايشگاهمعدني شامل سد و تونل و يا شركت

   مقدمه:

هاي دسترسي، اقليم و شرايط آب و هوايي، گزارشي در مورد موقعيت جغرافيايي معدن شامل موقعيت مكاني، راهدر بخش مقدمه 
و معدن،  ها، امكانات و تجهيزات منطقهوضعيت اجتماعي و فرهنگي منطقه، نحوه تامين نيروي انساني و تعداد پرسنل و تخصص

  ارائه شود. ها و...ميزان مصرف انرژي و آب و نحوه تامين آن

  فصل اول: زمين شناسي و اكتشاف

و اكتشافي معدن شامل زمين شناسي عمومي منطقه، زمين شناسي ساختاري، زمين شناسي  شناسياطالعات زميندر اين فصل 
شناسي و آناليز تركيب شيميايي و خواص فيزيكي شناسي و كانياقتصادي، زمين شناسي تاريخي، معرفي ماده معدني، اطالعات سنگ

العات اكتشافي شامل محدوده اكتشافي و گزارش عمليات اطشناسي منطقه  و هاي زمينشيميايي ماده معدني، ژنز كانسار و نقشهو 
هاي توپوگرافي و نقشه هاي هوايي هاي اكتشافي، نقشه، نقشه(مقدماتي، تكميلي و تفصيلي) اكتشافي انجام شده، تاريخچه اكتشاف

حفاري و چاه پيمايي و ارزيابي  هايهاي ژئوفيزيكي و ژئوشيمي، دادهسنجي و كارتوگرافي، دادهورها، اطالعات دو تجزيه و تحليل آن
ندي ذخيره (ذخيره قطعي و احتمالي) و مختصري در مورد قوانين اكتشاف مجوزهاي قانوني و پروانه اكتشاف و بذخيره و رده

  آورده شود. برداري و..بهره

  فصل دوم: استخراج و توليد

ميزان  زميني، روباز)، طراحي و پارامترهاي طراحي معدن،اطالعاتي شامل ظرفيت توليد و استخراج، نوع استخراج (زيردر اين فصل 
انفجار  افزارهاي طراحي و نقشه طراحي معدن،توليد، نرم ريزيبرنامه برداري، عيارحد، مالحظات و پارامترهاي اقتصادي طراحي وباطله

هاي حفاري، مشخصات تجهيزات برش در حفاري و تجهيزات و مشخصات دستگاه مواد منفجره و خواص آن، و پارامترهاي آتشباري،
ها، پايداري شيب ها شامل تعداد، شيب، شيب نهايي معدن، رمپمورد سنگ ساختماني، مشخصات استخراج سطحي ( مشخصات پله

حمل و نقل و ترابري، كشي در معدن، و..)، آب ها، نگهداريها، دويلها، چاهو ..)، مشخصات استخراج زيرزميني ( تهويه، روشنايي، تونل
  ارائه گردد. بارگيري و باربري، خدمات فني، تجهيزات، ماشين آالت و دستگاههاي استخراج، الگوي اختالط مواد معدني و ..



  و استحصال فصل سوم: فراوري

، برش و فراوري سنگ ساختماني، كنيسنگ شكني، آسيامشخصات تجهيزات كارخانه فراوري، كليات اطالعاتي شامل در اين فصل 
كنترل و اتوماسيون  ،مورد استفاده ، تجهيزات و تكنولوژي(ثقلي، مغناطيسي، فلوتاسيون، فروشويي و..) هاي آرايش مورد استفادهروش

ها، فيلترها و گيري مواد و مشخصات تيكنرهاي آبروش ها، مخازن و..)،ها و پمپكارخانه، نقل و انتقال مواد (نوارنقاله، لوله
مشخصات فروش و بازار مصرف محصول، كنترل خواص محصول، ها، تعداد محصول، محصول اصلي و محصوالت جانبي، كنخشك

  آورده شود. ها و..كيفيت، نحوه ذخيره باطله، سد باطله

  فصل چهارم: ايمني، بهداشت و محيط زيست:

ها، مشكالت و تهديدهاي ها و تونلخيزي معادن زيرزميني، ريزش ديوارهاطالعاتي شامل تدابير ايمني تجهيزات، گازدر اين فصل 
ها، تصاعدات گازي، مواد شيميايي كاري، چگونگي ذخيره و دفع باطلهسالمت كاركنان، مسائل و اثرات زيست محيطي ناشي از معدن

ارائه  ي اسيدي و نحوه كنترل و دفع پسماندها و ..هاها، زهابپذيري، فراريت و..)، پسابها (سميت، اشتعالمورد استفاده و خواص آن
  شود.

  : ها و خدمات آزمايشگاهيگاهآزمايشفصل پنجم: 

هاي شيمي ها، روشو نحوه كار روش موادخواص شيميايي و مكانيكي آناليز هاي اطالعاتي شامل انواع تجهيزات و روشدر اين فصل 
هاي آزمايشگاهي و خدمات سازي نمونه براي انجام آناليزها، دستورالعمل انجام آزمايشگيري و نحوه آمادهتر و آناليز دستگاهي، نمونه

  آورده شود. آزمايشگاهي و...

  گردد.رعايت موارد زير در تهيه گزارش اكيداً توصيه مي :توضيحات و مالحضات

  هاي معدن عكس تهيه كرده و در گزارش ارائه دهد.الزم است در صورت امكان دانشجو از تمام قسمت .1
  بندي و فهرست مراجع باشد.گزارش بايد داراي صفحه عنوان، فهرست مطالب، صفحه .2
 شيوه نگارش مطالب مطابق جدول زير باشد.حتي االمكان  .3

  16پررنگ با اندازه قلم  B Nazaninعناوين اصلي با فونت 
  14پررنگ با اندازه قلم  B Nazaninبا فونت  عناوين فرعي
  14با اندازه قلم  B Nazaninبا فونت  متن گزارش

  12پررنگ با اندازه قلم  B Nazaninبا فونت  عناوين جداول و اشكال
  10با اندازه قلم  B Nazaninبا فونت محتوي جداول و اشكال 

 Timesتر از فونت فارسي و با فونت اندازه كوچك 2در همه موارد فونت التين مورد استفاده در عناوين و متن 
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