
 

 عمران اجراییدستور العمل کارآموزی رشته 

 

ساعت دوره کارآموزی در یکی از کارگاه  300 ، پس از گذراندنعمران اجراییگزارش کارآموزی دانشجویان محترم رشته 

 ، بایستی به شرح ذیل باشد : M3حداقل ضابطه های معتبر ساختمانی اعم از اسکلت فلزی یا بتنی با 

 

 گزارش روزانه  -1

ر همان روز بخصوص باشد. د ،پروژهاجرایی از عملیات  ،مشاهدات روزمره دانشجوی محترم شاملهر گزارش روزانه بایستی 

به شرح ذیل  ،در همان روز به همراه عکسهای گرفته شده ، بایستی تمامی جزئیات مشاهده شده را به تفضیل دانشجو

 : مکتوب نماید

 

 الزامات گزارش روزانه

 . 4Aبرگ  2حداقل در ، ارائه نتایج مشاهدات و آموخته های دانشجویان در هر روز کاری  -1

 ()*(  ) یک برگ گزارش مکتوب و یک برگ جهت قرار گیری عکسهای مربوط به همان روز

، تیپ اعم از شماره میلگردها، فواصل شبکه آرماتورها، زاویه خم، طول مهاری  ،جزئیات دقیق اجرایی زیر) توجه: توضیح  

خالطه( و    یا     نوع جوش، ساخت با سیمان مورد استفاده، عیار سیمان، مقاومت بتن، نحوه ساخت بتن ) بتن آماده یا 

 ،نحوه اجرای صحیحو نیز     ..... ادهانه ه Axe - Axe، شماره و نوع پروفیل ها ، حداکثر فواصل نوع اتصال، بعد جوش 

 کامال ضروری است.(

به  ی مشاهدات روزانهمربوط به عکس ها  Folderعکس از مشاهدات مربوط به همان روز کاری در   5ارائه حداقل  -2

 برای عکس های هر روز کاری(جداگانه  Folder تفکیک تاریخ ) در نظر گیری 

 مثال :



 

 

 

 

 عکس ذکر شده در بند قبل و قرارگیری آنها در یک صفحه بالفاصله پس از هر گزارش روزانه 5 عکس از 2پرینت حداقل  -

)*( 

 در یک خط به طور زیر نویس اجباری است( ،اریصتخهر عکس به صورت ا )توضیح

 

 گزارش کلی  -2

 ،به صورت فصلی جداگانهبایستی از اطالعات درج شده در کتب مهندسی و یا اینترنت اخذ گردیده و  گزارش کلی میتواند

 .پس از گزارش روزانه قرار داده شود

اجرای  ،د کارآموزیربدین نحو که برای مثال اگر مو .ددرگتنظیم  ،با توجه به مورد کارآموزی ، بایستیگزارش کلی

آن در سازه های نداسیون ها ونحوه اجرای وراجع به انواع ف ،از کتاب یا اینترنت لاطالعات کام ی،بایست ،دشنداسیون باوف

 گردآوری و تدوین گردد. ،مختلف

 

 بررسی ایرادات سازه ای  -3

به صورت کلوزآپ )  راز مشکالت اجرایی پروژه مورد نظ عکس 20ز بایستی اقدام به گرفتن حداقل وآمرکا ،در این بخش

به صورت زیر نویس و نهایتا قرار  ،و دلیل بروز آن حادث شدهشکل متوضیح  ،تنظیم هر عکس در یک صفحه،نمای نزدیک( 

  نماید. عکسهای ایرادات اجراییون مجداگانه با مض  Folder دادن عکسها در

 

 

 



 فیلم   -4

و نیز مشکالت اجرایی به مدت  ()ماله کشی فیلمبرداری از مراحل مختلف اجرا بخصوص بتن ریزی، ویبراسیون و پرداخت

 دقیقه در طول مدت کار آموزی الزامی است. 20حداقل 

 واهد گرفت.نمره ای تعلق نخ ،به فیلم های گرفته شده با کیفیت پایین

 

 5-  CD حاوی اطالعات 

 مشتمل بر:

 Word گزارشات روزانه با فرمت  -

 Wordگزارش کلی با فرمت  -

های جداگانه با توجه به هر روز کاری  Folder عکس های گرفته شده در طول دوران کارآموزی و دسته بندی آنها در  -

 با ذکر تاریخ همان روز 

 عکس های ایرادات سازه ای -

 فیلم های گرفته شده از پروژه و جزئیات اجرایی -

 مثال :  

 

 

 

 

 

 

 



 نکات مهم:

شروع مرحله خاکبرداری تا پایان اجرای سقف قابل قبول بوده و مراحل دیوارچینی،  ارائه گزارش کارآموزی فقط از -

 سفیدکاری، تاسیسات و ..... به هیچ عنوان جزء دوره کارآموزی محسوب نمی گردد.

ثر عکس های گرفته شده ، الزاما بایستی از پروژه کارآموزی بوده و به عکس های گرفته شده از پروژه های دیگر، ترتیب ا -

 داده نخواهد شد.

 حضور کارآموز در کادر حداقل یک سوم کل عکس های گرفته ، الزامی است. -

بررسی ایرادات تایپی و رفع غلط های امالیی احتمالی، قبل از پرینت نهایی گزارشات الزامی می باشد. بدیهی است در  -

 از نمره کارآموزی کسر خواهد شد.نمره  3صورت مشاهده غلط امالیی در گزارش تحویل داده شده ، حداقل 

در صورت تعطیل بودن کارگاه در یک یا چند روز از زمان کارآموزی، احتیاج به نوشتن گزارش کارآموزی نبوده و تنها  -

 .درج عبارت تعطیلی کارگاه، با ذکر علت مربوطه کافی است

وده و در صورت ادامه روند تعطیلی، گزارش وقایع روز کارآموزی، قابل قبول ب 3تعطیل بودن کارگاه، تنها حداکثر برای  -

 پیش آمده به استاد کارآموزی الزامی است.

 گذراندن دوره کارآموزی در اسکلت بنایی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. -

(  در صورت عکسبرداری گام به گام و لحظه به لحظه تمامی مراحل اجرای بخش خاصی از سازه ) سقف، فونداسیون و .... -

با تمامی جزئیات و قرار گیری عکس ها پشت سر هم و به ترتیب ، توضیح مراحل به طور کامال دقیق، بدون از قلم افتادن 

 کوچکترین نکات اجرایی ، نمره باالیی به کارآموز تعلق خواهد گرفت. 

 

 

 

 

 

 با آرزوی موفقیت                                                                                                            


