
 

 دستور العمل كارآموزي رشته ساختمان

  

ساعت دوره كارآموزي در يكي از كارگاه هاي  240 ، پس از گذراندنگزارش كارآموزي دانشجويان محترم رشته ساختمان

  :، بايستي به شرح ذيل باشد  M3حداقل ضابطه معتبر ساختماني اعم از اسكلت فلزي يا بتني با 

  

  گزارش روزانه  - 1

. ر همان روز بخصوص باشدد ،پروژهاجرايي از عمليات  ،مشاهدات روزمره دانشجوي محترم شاملهر گزارش روزانه بايستي 

به شرح ذيل  ،در همان روز به همراه عكسهاي گرفته شده ، بايستي تمامي جزئيات مشاهده شده را به تفضيل دانشجو

  : مكتوب نمايد

  

  الزامات گزارش روزانه

  . 4Aبرگ  2حداقل در ، ارائه نتايج مشاهدات و آموخته هاي دانشجويان در هر روز كاري  - 1

 )(*)  يك برگ گزارش مكتوب و يك برگ جهت قرار گيري عكسهاي مربوط به همان روز( 

، تيپ اعم از شماره ميلگردها، فواصل شبكه آرماتورها، زاويه خم، طول مهاري  ،جزئيات دقيق اجرايي زيرتوضيح : توجه(  

و    يا     نوع جوش، ) خالطهساخت با بتن آماده يا ( سيمان مورد استفاده، عيار سيمان، مقاومت بتن، نحوه ساخت بتن 

 ،نحوه اجراي صحيحو نيز     ..... ادهانه ه Axe - Axe، شماره و نوع پروفيل ها ، حداكثر فواصل نوع اتصال، بعد جوش 

  .)كامال ضروري است

به  ي مشاهدات روزانهمربوط به عكس ها  Folderعكس از مشاهدات مربوط به همان روز كاري در   5ارائه حداقل  - 2

  )براي عكس هاي هر روز كاريجداگانه  Folder در نظر گيري ( تفكيك تاريخ 

  :مثال 



  

  

  

  

 عكس ذكر شده در بند قبل و قرارگيري آنها در يك صفحه بالفاصله پس از هر گزارش روزانه 5 عكس از 2پرينت حداقل  -

(*)  

  )در يك خط به طور زير نويس اجباري است ،اريصتخهر عكس به صورت ا توضيح(

  

  گزارش كلي  - 2

 ،به صورت فصلي جداگانهبايستي از اطالعات درج شده در كتب مهندسي و يا اينترنت اخذ گرديده و  گزارش كلي ميتواند

  .پس از گزارش روزانه قرار داده شود

اجراي  ،د كارآموزيربدين نحو كه براي مثال اگر مو .ددرگتنظيم  ،با توجه به مورد كارآموزي ، بايستيگزارش كلي

آن در سازه هاي نداسيون ها ونحوه اجراي وراجع به انواع ف ،از كتاب يا اينترنت لاطالعات كام ي،بايست ،دشنداسيون باوف

  .گردآوري و تدوين گردد ،مختلف

  

  بررسي ايرادات سازه اي  -3

( به صورت كلوزآپ  راز مشكالت اجرايي پروژه مورد نظ عكس 20ز بايستي اقدام به گرفتن حداقل وآمركا ،در اين بخش

به صورت زير نويس و نهايتا قرار  ،و دليل بروز آن حادث شدهشكل متوضيح  ،تنظيم هر عكس در يك صفحه،) نماي نزديك

   .نمايد عكسهاي ايرادات اجراييون مجداگانه با مض  Folder دادن عكسها در

 

 

  



  فيلم   - 4

و نيز مشكالت اجرايي به مدت  )ماله كشي( فيلمبرداري از مراحل مختلف اجرا بخصوص بتن ريزي، ويبراسيون و پرداخت

  .دقيقه در طول مدت كار آموزي الزامي است 20حداقل 

  .واهد گرفتنمره اي تعلق نخ ،به فيلم هاي گرفته شده با كيفيت پايين

  

 5-  CD حاوي اطالعات  

  :مشتمل بر

  Word گزارشات روزانه با فرمت  -

  Wordگزارش كلي با فرمت  -

هاي جداگانه با توجه به هر روز كاري  Folder عكس هاي گرفته شده در طول دوران كارآموزي و دسته بندي آنها در  -

  با ذكر تاريخ همان روز 

  عكس هاي ايرادات سازه اي -

 فيلم هاي گرفته شده از پروژه و جزئيات اجرايي -

  :  مثال 

  

  

  

  

 

 

  



  :نكات مهم

شروع مرحله خاكبرداري تا پايان اجراي سقف قابل قبول بوده و مراحل ديوارچيني،  ارائه گزارش كارآموزي فقط از -

  .به هيچ عنوان جزء دوره كارآموزي محسوب نمي گردد..... سفيدكاري، تاسيسات و 

ثر عكس هاي گرفته شده ، الزاما بايستي از پروژه كارآموزي بوده و به عكس هاي گرفته شده از پروژه هاي ديگر، ترتيب ا -

  .داده نخواهد شد

  .حضور كارآموز در كادر حداقل يك سوم كل عكس هاي گرفته ، الزامي است -

بديهي است در . بررسي ايرادات تايپي و رفع غلط هاي اماليي احتمالي، قبل از پرينت نهايي گزارشات الزامي مي باشد -

  .از نمره كارآموزي كسر خواهد شدنمره  3صورت مشاهده غلط اماليي در گزارش تحويل داده شده ، حداقل 

در صورت تعطيل بودن كارگاه در يك يا چند روز از زمان كارآموزي، احتياج به نوشتن گزارش كارآموزي نبوده و تنها  -

  .درج عبارت تعطيلي كارگاه، با ذكر علت مربوطه كافي است

وده و در صورت ادامه روند تعطيلي، گزارش وقايع روز كارآموزي، قابل قبول ب 3تعطيل بودن كارگاه، تنها حداكثر براي  -

  .پيش آمده به استاد كارآموزي الزامي است

  .گذراندن دوره كارآموزي در اسكلت بنايي به هيچ عنوان قابل قبول نيست -

)  ....سقف، فونداسيون و ( در صورت عكسبرداري گام به گام و لحظه به لحظه تمامي مراحل اجراي بخش خاصي از سازه  -

با تمامي جزئيات و قرار گيري عكس ها پشت سر هم و به ترتيب ، توضيح مراحل به طور كامال دقيق، بدون از قلم افتادن 

  . كوچكترين نكات اجرايي ، نمره بااليي به كارآموز تعلق خواهد گرفت

  

  

  

 

  

  با آرزوي موفقيت                                                                                                            


