TRƯỜNG CĐ KT Cao Thắng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Khoa: Điện – Điện Lạnh

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bộ môn: Tự động hóa

-------------------------

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
A. Nội dung quyển báo cáo thực tập tốt nghiệp
1. Giới thiệu tóm tắt mục tiêu và nhiệm vụ của đợt thực tập tốt nghiệp.
2. Nêu rõ tên và địa chỉ nhà máy cũng như sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các
thành viên chính trong nhà máy.
3. Sơ đồ tổng thể về mặt bằng bố trí dây chuyền công nghệ và thiết bị, nắm rõ được
chức năng của từng thiết bị trong dây chuyền. Giới thiệu và có minh hoạ các sản
phẩm chính và phụ của nhà máy cũng như năng lực sản xuất của các thiết bị hiện có
cũng như xu hướng phát triển.
4. Mức độ tự động hoá và ứng dụng tin học vào trong các lĩnh vực tổ chức sản xuất,
quản lý và trong điều khiển vận hành các thiết bị.
5. Hệ thống an toàn lao động và phòng chống cháy nổ.
6. Trình bày đầy đủ các nội dung trong phần chuyên môn chính theo đúng quy định
trong phần hướng dẫn thực hiện.
7. Nhận xét, đánh giá và đưa ra kết luận hay giải pháp nếu có.
B. Hình thức và khối lượng bản báo cáo TTTN:
Mỗi nhóm làm một quyển báo cáo nhưng trong báo cáo phải ghi rõ phân chia công việc
cho từng thành viên trong nhóm.
Quyển BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP bao gồm
1. Trang bìa
2. Trang lời cảm ơn.
3. Trang đánh giá thực tập của CBKT phụ trách (phải có dấu chứng nhận của công ty)
4. Trang đánh giá thực tập của GVHD.
5. Trang mục lục
6. Các trang nội dung báo cáo
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7. Phần phụ lục

-

01 thuyết minh được trình bày trong phạm vi từ 10 - 20 trang nội dung (không kể
các trang bìa, mục lục và lời cảm ơn và phần phụ lục...).

-

Phần Phụ lục: gồm các bản vẽ và tài liệu liên quan.

-

Font Times New Roman (Unicode) Size 13 , dãn dòng 1.5 lines, căn lề trên, dưới
15mm, bên trái 30mm, bên phải 15mm;

-

Đánh số trang ở giữa phía dưới; in một mặt, phải viết đúng ngữ pháp và không lỗi về
chính tả.

-

Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bản vẽ lắp hoặc các bản vẽ khác phải tuân theo các tỷ lệ
quy định của TCVN. Phần hình vẽ phải chiếm tối thiểu 75 - 80% diện tích mặt giấy.
Có thể vẽ bằng tay hoặc máy nhưng phải đảm bảo đúng đường nét, tỷ lệ và các quy
định khác như về các mối lắp ghép, kích thước ... và bảng kê, khung tên theo TCVN

-

Các bản vẽ cho phép được gấp lại (nhưng phải mở ra được) bằng khổ A4 và dán hoặc
đóng vào thuyết minh.

-

Bản nhận xét hay đánh giá của doanh nghiệp và GVHD trực tiếp phải là bản chính
(không photocopy) và đóng vào bản báo cáo TTTN ở trang đầu.

-

Tất cả các bản vẽ và bản báo cáo phải là bản chính. Không chấp nhận các bản
photocopy kể cả các hình vẽ được dẫn ra từ các tài liệu hoặc các hồ sơ kỹ thuật của
các máy.
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BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
TÊN CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SVTH:
LỚP:
NGÀNH: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ
TỰ ĐỘNG HÓA
CBKT:
GVHD:

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN LẠNH
Tp. HỒ CHÍ MINH – Tháng
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năm

