
  

 

موزی  یراهنمای انجام دوره  کارآ  
 

 

 

 

دیس عمران   یویژه  کارشنایس پیوسته مهن  

 

و اسماعیل غفاری   آهنی گردآوری: محسن کالته   

 

چهارم ویرایش    

4001تابستان    

 



 

 : ی ضوابط کل   - الف 

عمران در مقطع    یمهندس  انی دانشجو  یبرا  ی کارآموز  ی ه مدت دور  ،یو فناور  قاتیوزارت علوم تحق  ،یدرس  یزیره برنام  یطبق سرفصل مصوب شورا   -1

  حدود   یشش روز، روز   یابرساند )هشت هفته، هفته  انیدوره را به پا  هشت هفته  یاست که دانشجو موظف است حداقل در ط   ساعت   300  وستهیپ  یکارشناس

 . ساعت(   شش

ساخت و    ،ی پ  ی نگهبان، اجرایسازه   یشامل اجرا   ساختمان  روند احداث سازه کارآموز با    ییعمران، آشنا  یدر مهندس  یکارآموز  ی ه هدف از انجام دور   -2

 موارد اشاره   یشاهد اجرا   یکارآموز  ساختمان است. لذا کارآموز موظف است در طول دوره   یهاسقف   یو اجرا  ،یمهار جانب  ستمیها و سستون   رها،یتنصب  

  ی ساختمان   اتیکه انجام عمل  نی. با توجه به ادیاقدام نما  یگزارش هفتگ  یهیخواهد شد نسبت به ته  یکه در ادامه معرف  یباشد و طبق دستورالعمل  دهش

 : شوددقت    یمحل کارآموز  ی ه انتخاب پروژ در    ریهشت هفته در نظر گرفته شده است، به موارد ز  یکارآموز  ی ه است و مدت زمان دور  برن زما

در   ی که در زمان معرف  یاباشد. پروژه   یپ  اینگهبان و   سازه   یاجرا  ی همرحل  یحداقل در ابتدا   دیدر هنگام شروع دوره با  یساختمان یه پروژ  –الف  

شده  تمام  سقف  دو    ای  کی  یکه ساختمان چندطبقه باشد، حداکثر اجرا   یدر صورت  نی. همچنردیگی قرار نم  دی مورد تائ  ،است  یگودبردار  مرحله 

 . مانده باشد  ی باق  چند سقف  یباشد و حداقل اجرا 

وجود    یکارآموز یه پروژه در طول مدت دور ی هاقتصاد محدود، احتمال توقف چندبار   ل یمرتبه که به دلکوتاه  یمسکون  یهاوژه از انتخاب پر  -ب

را به عنوان محل    بلندمرتبه  مرتبه و ترجیحا  های میان یا ساختمان   بزرگ   ی ساختمان   ی ها پروژه شود، در صورت امکان،  یم  هیشود. توص  زیدارد، پره

  ت یریاستاندارد و مد  یساختار کارگاه  یکه دارا  نیتوجه، عالوه بر اقابل  یمال  انی وسعت پروژه و جر  تکه به عل  رایز  دییانتخاب نما  یکارآموز

احتمال    دیمناسب فراهم خواهد بود. توجه داشته باش  یمختلف با دقت اجرا   یساختمان  اتیباشند، در روز امکان مشاهده عملی مند پروژه ممنظا 

 . است  شتریبه مراتب ب  ،یفرد  یهای ستگیو اثبات شا  تیدر صورت احراز صالح  ،یساختمان  یهاپروژه   نیکار در ا به دعوت  شنهادیپ  افتیدر

 . دارد  تیاولو  یمسکون  یبا کاربر   یساختمان  یهاه به پروژ  یو اقامت   ی ادار   ، ی تجار   یبا کاربر  یساختمان  یهاانتخاب پروژه   -ج

محل سکونت    یگاه سازمان عمران شهردارهر منطقه، مراجعه به وب  یستیو تور  یمناسب با رصد مناطق تجار  یساختمان  یهاپروژه   ییشناسا  -د

و از    دیخود را به همراه داشته باش  یی کارت دانشجو است. در مراجعه به محل کارگاه،    سریاطالعات از افراد شاغل در صنعت ساختمان م  افتیو در

با سرپرست  تواضع و ادب    تی. درخواست خود را در نهادینما  ییشما را به محل استقرار سرپرست کارگاه راهنما  دیپروژه درخواست نمائ  ننگهبا

  د ی دارند و شما با  یکارآموز   یه گذراندن دور  یبرا  یاد یز  انیمتقاض  ،یبزرگ عمران   یهاعموما  پروژه   دی. توجه داشته باشدیبگذار  انیکارگاه در م

  ی روند اجرا   رامونیپ  یمند به کسب آگاه. خود را مشتاق و عالقه دیمجوز حضور به عنوان کارآموز متقاعد ساز  افتیدر  یکارگاه را برا  تسرپرس 

  ی. نحوه گفتگو با سرپرست کارگاه و جمالتدیقصد حضور در آن پروژه را دار  یکار  یه روزم  جادیبا هدف ا  دیو ابراز نمائ  دینشان ده  یعمران  اتیعمل

 . است  رگذاریتاث  اری حضور بسموافقت  در کسب    د،ئینما  یم  انتخابکه  

نامه    نی. در اردیپذی استاد راهنما صورت م  کیالکترون با ارسال نامه به آدرس پست   هی اول  دیتائ  افتیبه استادراهنما و در  یکارآموز   یشنهاد یمحل پ  یمعرف  -3

  یمهارجانب  ستمیس  عساختمان، تعداد طبقات ساختمان، نوع اسکلت ساختمان، نو  یکاربر   ،یساختمان  ی: عنوان پروژه لیپروژه از قب  یمشخصات کل  دیبا

پروژه مشخص    ساختمان   ات ی عمل   ی فعل   ت ی وضع که    یاعکس از محل پروژه به گونه   کیحداقل    نیساختمان اشاره شود. همچن  مانکاریساختمان، اسم شرکت پ

 . نوشته شود  محل«  معرفی   –   ی »کارآموز در قسمت عنوان نامه  شود.    وستی به نامه پ  دیباشد با

 

 



 

از محل   یعکستکمیل نماید و  را    «ی اطالعات کارآموز   کاربرگ » کارآموز موظف است    ،یینها  دییتأ  افتیاز استادراهنما، جهت در  هیاول  أییدت  افتیپس از در -4

    افزار به کمک نرم   د یکه با  یمحل پروژه به عنوان کروک  تیموقع  ریوتص   همراه  به  –ساختمان پروژه مشخص باشد    اتیعمل  یفعل  تیکه وضع  یاگونه   به  –پروژه  

GoogleEarth   الصاق کند. در   وستپی  به  –مشخص باشد  ها  ابانیخ  یاطراف محل پروژه به همراه اسام  یهان ابایخ  تیکه موقع  یا گونه  به  –  را  شود  هیته

الکترونیک استادراهنما و دریافت امضای  به آدرس پست   PDF  اِف دی پی   فرمت پس از ارسال فایل کاربرگ به  شود.    یگذار محل پروژه عالمت   دیبا  یکروک

این دفتر، درخواست  کارشناس محترم از ارسال نماید و  و ارتباط با صنعت«  ی ن ی »دفتر کارآفر الکترونیک ایشان، کارآموز موظف است فایل را به آدرس پست

 .نوشته شود  «نامه درخواست صدور معرفی   – ی  »کارآموز در قسمت عنوان نامه  نامه کارآموزی نماید.  صدور معرفی 

 است.    seir.torbath@gmail.com  «دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه»الکترونیک  آدرس پست   -5

 .ثبت شود  شانیو شماره تلفن ا  یساختمان، اسم سرپرست کارآموز   مانکاریاسم شرکت پ  دی با  یاطالعات کارآموز   کاربرگدر    -6

به آدرس    ینامه جهت مراجعه به محل کارآموز یمعرفو ارتباط با صنعت«،    ینی»دفتر کارآفربه    یاطالعات کارآموز   کاربرگنسخه از    کی  ارسالپس از    -7

توجه  دهد.    لیتحو  یرا به سرپرست کارآموز  مه نا ی معرف  ،یاول حضور در محل کارآموز . کارآموز موظف است در روز  شودی م  ارسال  کارآموز  الکترونیکپست 

مند  حوادث بهره  مهیاز پوشش ب  یآمد حوادث احتمالشینخواهد بود و در صورت پ  یقانون  ینامه، حضور کارآموز در محل کارآموز یبدون صدور معرف  شود

الکترونیک دفتر مکاتبه نمایید و یا با  نامه با آدرس پست . در صورت تاخیر در دریافت معرفی متوجه دانشگاه نخواهد بود  یتیگونه مسئول چینخواهد شد و ه

 نامه با کارآموز است.  مسئولیت پیگیری صدور معرفیتماس بگیرید.   153داخلی  

شماره،    ریو در صورت تغ  دینما  یاعالم کرده است، بررس  یکارآموز   سرپرست  یرا که برا   یکارآموز موظف است پس از حضور در کارگاه صحت شماره تلفن -8

کامال  وابسته    ،یانکارآموز در محل کارگاه ساختم  تجربه  تیفیک  دی. توجه داشته باشدیثبت نما  یکارآموز   یرا در محل مربوطه در گزارش هفتگ  دیجد  شماره 

در ارتباط خواهد    یکارآموز با سرپرست کارآموز  تیوضع  یریگیارتباط مناسب با سرپرست خواهد داشت. از آنجا که استادراهنما در پ  یتعامل و برقرار  به نحوه

کارآموز در    تیکه اشراف کامل به وضع  دانتخاب شو  فردی  –  سرپرست کارگاه   حا ی ج تر   –حاضر در محل پروژه    نیمهندس  نیاز ب  یبود، سرپرست کارآموز 

 . محل پروژه داشته باشد

کارآموز    رد،یصورت پذباید    شانیا  دیی تأبا استادراهنما و    یهماهنگ   با که آن هم صرفا     ،باشد یمحل کارآموز   ریبه تغ  ازین که در طول دوره   یطیدر شرا  -9

 .دینما  یر یگیپ  را  نامهیمعرف  افتیتا در  4و اقدامات مربوطه را طبق بند    دینما  لیتکم  دی محل جد  یرا برا   « ی اطالعات کارآموز   کاربرگ »موظف است مجددا   

  شود، یارسال م   یکارآموز   یدوره   رامونیکه پ  ییها. در تمام نامه نماید  یرسانخود را با ارسال نامه اطالع   یکارآموز   یه کارآموز موظف است روز شروع دور  -10

نخواهد شد. در محل ]موضوع    ینامه بررس  نصورتیرای نوشته شود؛ در غ  [«اختصاصی  موضوع ]   –   ی »کارآموز الزم است حتما  در قسمت موضوع نامه عبارت  

گزارش    ،یکارآموز  یه واژ شوند، در ادامه  یم یکه به مربوط به ارسال گزارش هفتگ ییها . به عنوان مثال در نامهشودینامه اشاره م  ژه ی[ موضوع ویاختصاص

 .اول«(  هفتگی  گزارش   –  یشود )به عنوان نمونه: موضوع نامه »کارآموز  دیچندم ق  یهفتگ

 و اخذ برگه   یسرپرست کارآموز   دییتأاستاد راهنما،    د یی تأ اطالع و  درخواست صرفاٌ با   نیا  ،یدر دوره کارآموز   یکارآموز به اخذ مرخص  ازیدر صورت ن   -11

 .کارآموز در نظر گرفته خواهد شد  یبرا  بتیغ  نصورت،یا  ریغ  است. در  ریپذاز محل کارگاه امکان   یمرخص
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 : ی حضور در محل کارآموز   ن ی اقدامات الزم ح   - ب 

  یکارگاه ساختمان  کیدر    شانیحضور امن ا  یتنها فرصت برا   ،یعمران  یه پروژ   کیدر    یآموخته به صورت رسمقبل از اشتغال فرد دانش   ،ی کارآموز ی ه دور   -1

تواند  یم  یکارآموز   یه نمودن مناسب دوری مختلف باشد. سپر  یساختمان  اتیعمل  یشاهد اجرا   کیمحل کارگاه حضور داشته باشد و از نزدتواند در  ی است که م

 شود. عمران    یمهندس رشته  ی هآموختبه دانش  یکار تخصص  یروین  ی ه رندیپذ  یعامل اعتماد واحدها  ،ی کار  ی ه روزم   ن ی اول به عنوان  

  افت یکارگاه، پرسنل حاضر در محل کارگاه  و در  ییو اجرا  یساختار ادار   ،یساختمان  یبا مشخصات پروژه   ییبه آشنا  دیبا  یدر محل کارآموز  حضور روز اول   -2

رخواست  د   محترمانه  یشود. از سرپرست کارآموز   یاز طرف سرپرست کارگاه سپر   یمن یضوابط حضور در محل کارگاه و قواعد ا  تیالزم به جهت رعا  یهاهیتوص

 .دینما  ییراهنما  نهیزم  نیشما را در ا  دیینما

 م یشده در تنظدرخواست   فیو انجام تکال  یساختمان   یدر دست احداث، به جهت اطالع از ابعاد پروژه   ساختمان   یی و اجرا   ی معمار   ی ها نقشه با    ییآشنا -3

  ی بردارامکان عکس   ای  و  دنر یقرار بگ  اریها در اختدستور دهد نقشه   دیمحترمانه درخواست کن  یاست. از سرپرست کارآموز   ی ضرور   یکارآموز   یهفتگ  هایگزارش 

 .ها فراهم شوداز نقشه

 ق ی. مشاهدات خود را از طردیالزم به همراه داشته باش  یهای ریگجهت انجام اندازه   یمتر مهندس   کی.  دی باش  قی گر و دق کنجکاو، پرسش   یدر محل کارآموز -4

 م یدر تنظ  یبخشعت و سر  لیموضوع به تسه  نی. ادییثبت نما  یساختمان  اتیعمل  یاز اجرا   ییدئو ی و   ا ی   ی صوت   ضبط گزارش به صورت  ایو    ی بردار ت ادداش ی 

 .کندیکمک م  اریبس  و یادآوری اطالعات الزم  یهفتگ  یهاگزارش 

در حال    یساختمان  اتیو شفاف معرف عمل  ایکه به صورت گو  یمختلف، به نحو  یا ی متعدد از زوا  یهابه ثبت عکس   ازین  یهفتگ  یهاگزارش   میجهت تنظ -5

 .دی اجرا باشد دار

کار   ط ی و بهداشت مح   ی من ی واحد ا است.  ضوابط   زیآماز انجام اقدامات مخاطره  زیو پره یمنینکات ا تیرعا ،یشما در محل کارآموز  تی مسئول نیتریاصل -6

.  دیینما  تیرعا  یو مسئوالنه در تمام مدت حضور خود در محل کارگاه ساختمان  قیو به طور دق  دیکن  افتیرا در روز اول حضور در (HSE)  ی کارگاه ساختمان 

 قیرا به طور دق  یساختمان   ی ها کارگاه   ی حفاظت  نامه ن یی آ و    اجرا(  ن ی و حفاظت کار در ح   ی من ی ساختمان ) ا   ی مبحث دوازدهم مقررات مل   تر،شیب  یجهت آگاه

  یشخص یهیکارگاه، کارآموز موظف به ته  HSEتوسط واحد    یمنیو کاله ا  مناسب  کفش  رینظ  فردی  یمنیا  زاتیتجه  ن یمأدر صورت عدم ت  .دیمطالعه نمائ

 ست. در محل کارگاه ا  هااز آن   یو استفاده دائم  زاتیتجه  نیا

. شما صرفا  به عنوان کارآموز در محل دیداشته باش  برخورد محترمانه و متواضعانه در هر صورت و وقوع هر اتفاق،    ،یبا پرسنل حاضر در محل کارآموز  -7

جدل با پرسنل حاضر    ای. از بحث  داریددر محل پروژه ن  یاحتمال  ییاجرا  راداتیا  ا یاتفاقات    رامونیپ  یحقوق  تیمسئول  چیو ه  دیحضور دار  یکارگاه ساختمان

 .دییکسب نما  ییراهنما  شانیو از ا  دیبگذار  انی درم  یآمده را صرفا  با سرپرست کارآموزش ی . موضوعات پدییاجتناب نما  یدر محل کارآموز 

پرسنل    ایوجود دارد، و    یجسمان  ای  یامکان وقوع صدمات جان  لیدل  نیشود و به اینم  تیدر محل کارگاه رعا  یمنینکات ا  دیکنی که احساس م  یدر صورت  -8

  بهفرصت    نیموضوع را در اول  ،ییاز شما دارند، جهت کسب راهنما  یکارآموز   فی وظا   یمحدوده عرف یا  خارج از    ی ها درخواست   یحاضر در محل کارآموز 

 .دیاستادراهنما انتقال ده

شده توسط  ی آموزشی معرفی شود باشد و برنامه هایی که از طرف استادراهنما صادر می کارآموزی پیگیر تمام اطالعیهکارآموز وظیفه دارد در طول دوره    -9

 استادراهنما را به دقت پیگیری نماید.  

 



 

 

 : ی هفتگ   ی ها گزارش   ن ی ضوابط تدو   - ج 

آدرس    و به  دیآنچه که در متن کاربرگ خواسته شده است، کامل نمارا مطابق    « ی کارآموز   ی »گزارش هفتگ   دی کارآموز با  ،یهر هفته کارآموز   انیدر پا -1

مختلف کاربرگ ارائه شده است دقت    یهاکه در قسمت  ی حاتیبه توض  یمتن گزارش هفتگ  میارسال کند. در تنظ  یکارآموز  یاستادراهنما   الکترونیکپست 

  ی س ینونگارش و مرجع  یه ویهم از نظر محتوا و هم از نظر ش  دیجود است که باگزارش در کاربرگ مو   میجهت تنظ  ییراهنما به عنوان    ییهانمونه کامل شود.  

 .شده، گزارش عودت داده خواهد شد موارد خواسته  ت ی. در صورت عدم رعاردیالگو قرار گ

از    -2   اتیحضور دارد و عمل  یکه کارآموز در محل کارآموز  یای کار  یبلکه روزها   ست،ین  میدر تقو  یالزاما  شش روز متوال  ،ی کارآموز  هفته   ک ی منظور 

باشد، لذا با سه   شتهحضور ندا  شتر یکارآموز سه روز ب ایسه روز فعال باشد و  یاممکن است کارگاه در هفته نیبنابرا  است مدنظر است.  انیدر جر یساختمان

البته ممکن است به علت انبارگردانی، کنترل عملیات  شود.    لیتکم  دیبا  یهفتگشود، گزارش   یمحسوب م  یروز کار  ح،ی مطابق توض  یبعد  که در هفته  یروز

 های هفتگی دور بماند.  آوری بتن، ... عملیات ساختمانی محدود باشد که این موارد نیز نباید از دید کارآموز در گزارش شده، عمل انجام ازپیش 

 .داده شود  حی توض  دیکارگاه فعال نباشد، علت با  ایندارد و    در هر روز که کارآموز حضور  ،یدر قسمت خالصه گزارش هفتگ  -3

موضوع را صادقانه    د،یرا ندار  یامکان حضور طبق ضوابط در محل کارآموز   لیکه به هر دل  یاست. در صورت  یاخالق مهندس  یدیاز اصول کل  صداقت   تیرعا -4

 .دیینما  افتیالزم را در  ییو راهنما  دیبگذار  انی با استادراهنما درم

و مجددا  گزارش    لیتکم  شانیباشد، مطابق نظر ایرا که مدنظر استادراهنما م  یکارآموز موظف است اصالحات   ،یکارآموز   یپس از ارسال گزارش هفتگ  -5

موظف است تمام    ارآموز، کدوره   انی در پا  دیاست. توجه داشته باش  ده روز شده  ارسال گزارش اصالح   یشده برا  . فرصت درنظرگرفتهدیشده را ارسال نمااصالح 

 .دینما  وستیپ  ییرا در گزارش نها  ی هفتگ   ی ها اصالحات گزارش ابالغ    رامونیشده از طرف استاد راهنما پ ارسال   یهانامه 

از ااصالحات درخواست  یهدر پاسخ به نام  د یبا  الزاما شده  اصالح   یهاگزارش  -6 . در دیینما  زیپره  دیجد نامه   جادیشده توسط استاد راهنما ارسال گردد. 

 .نامه عودت داده خواهد شد  ، بدون بررسی و ورود به محتوا،نصورتیرایغ

 .مشخص شوند  زردرنگ ی ه نی زم پس با    د یشوند، بایشده اصالح مدر پاسخ به اصالحات ابالغ   یکه توسط کارآموز در متن گزارش هفتگ  ییهاقسمت -6

  یی آشنا  یاست. برا   یالزام  یفارس  اتی زبان و ادب  یو نگارش  یشیرای و قواعد و  یدستور خط فارس  تیرعا  ،یهفتگ  یهاگزارش   نیالزم به ذکر است که در تدو -7

از    ،یو نگارش  یشیرایو  عدقوا   تیرعا  رامونیپ   یالگوبردار  یبرا   دیتوانیم  نی. همچندییمراجعه نما  ی فرهنگستان زبان و ادب فارس   ی تارنما ضوابط به    نیبا ا

 .است  یدر نوشتن الزام  فاصلهم ی ن  تی. رعادیمعتبر استفاده نمائ  هاییا خبرگزاری   هاروزنامه   ینوشتارها

 .شود  زیپره (Word) و ارسال شوند. از ارسال گزارش به فرمت وُرد  هیته  (PDF) اِف ی د ی پ به فرمت    دیبا  یهفتگ   یهاتوجه شود که گزارش   -8

 

  

 



 : یی گزارش نها   ن ی ضوابط تدو   - د 

تواند  یاز استادراهنما، کارآموز م  دأییت  افتیشده و انجام اصالحات الزم، با دریطبق ضوابط معرف  یکارآموز  یپس از ارسال حداقل هشت گزارش هفتگ -1

 ییدر گزارش نها  دیینما  ه. توجشودیحاصل م  یکارآموز  یهفتگ  یهااز کنار هم قراردادن گزارش   یکارآموز   یی. گزارش نهادینما  ییگزارش نها   یهیاقدام به ته

 یهنیزمپس  چیه  ، به طوری کهحذف شوند  دیاست با  رفتهیشده انجام پذاصالح   ی هاشده در گزارش   نمودن اصالحات انجام که جهت مشخص  ییهاعالمت 

 وجود نداشته باشد.    یزردرنگ

 : است   ریبه شرح ز  ییصفحات گزارش نها  نشیچ  بیترت

 

 ؛ اول   ی صفحه   –  الف

 ؛ (شوند  یدهصفحه آدرس به صورت مجزا با اختصاص شماره   دیگزارش با  اتیتمام محتو) مطالب  فهرست -ب  

 ؛ ● مقدمه  -ج  

 ؛ ●● ساختمان(   یاساختمان، مشخصات سازه   ی)مشخصات پروژه، مشخصات معمار  کارآموزی  محل  ی پروژه   مشخصات  -د  

 ؛ ●●●آخر  یتا گزارش هفتگ  بیاول، به ترت  یگزارش هفتگ  -ه  

 ؛ ●●●●ی کارآموز   ی دوره   ان ی پا   ی گواه   -و  

 ؛ ی سرپرست کارآموز   ی گواه   -ز  

 ●●●●● راهنماشده از طرف استاد اصالحات ابالغ  -  ح

 

خود کسب نموده    یکه در محل کارآموز   یاتیاز تجرب  یحاتیکارآموز توض  ،یکارآموز  پروژه   یمشخصات کل خالصه  یلیخ  یمعرفدر مقدمه پس از   ●

  نده یآ  رامونیحضور در محل کارگاه پی که تجربه   یدیتعامل با پرسنل کارگاه و د  تیفیده، کشفراگرفته  ییو اجرا  یاست در ارتباط با دانش فن

درخواست    مانهینظر کارآموز است. صم دهندهاست که بازتاب   ی متن شخص   کی. مقدمه  دینمای نموده است را مرور م  جادیا  یهمکار   یو فضا  یشغل

 .در مقدمه گنجانده شود  یکارآموز   یها دوره   یروند برگزار   یفیکارآموز جهت بهبود ک  یشنهادهایشود انتقادات و پ یم

در گزارش    الف«  وست ی »پ است. عنوان    یکارآموز   یفرم گزارش هفتگ  الف«  وست ی »پ جداول داخل    ،ی کارآموزمحل   منظور از مشخصات پروژه   ●●

 .استفاده شود  «ی محل کارآموز   »مشخصات پروژه آن از عبارت    یحذف شود و به جا  یینها

 

  یکارآموز   دوره   یهاهفته  یدر ط  یهفتگ  یهاگزارش   یدر مورد متن و محتوا  یکه استاد کارآموز   یکارآموز موظف است تمام اصالحات   ●●●

  ی نگارش   ،یشیرایو  تیفی. توجه شود کدیاستفاده نما  ییگزارش نها  نیدر تدو  شدهاصالح   یها نسخه انجام دهد و از    کاملابالغ نموده است را به طور  

 .و وسط صفحه درج شود  نییصفحات در پا شوند. شماره   ی ساز کسان ی   ییگزارش نها  میدر تنظ  یهفتگ  یهاگزارش   ییو محتوا



  ی. هر دو گواهگیردقرار نمی  دیمورد تائ  «ی سرپرست کارآموز   ی »گواه و    « ی کارآموز   ی دوره   ان ی پا   ی »گواه   وست یبدون پ  ییگزارش نها  ●●●●

 .بدون امضا و مهر مرتبط اعتبار ندارند 

ف چاپ گرفته شود  اِدییپ  ل یبه صورت فا  دیبا  یهفتگ  یهاابالغ اصالحات گزارش   رامونیشده از طرف استاد راهنما پارسال   یهااز نامه  ●●●●●

ها در  امه ن   میبه تنظ  یازی است و ن Gmail یهات یف از قابلاِی دیها به صورت پگزارش قرار داده شوند. امکان چاپ نامه   یدر انتها  بیو به ترت

 .ستین ردوُ افزار نرم 

 

  ی »کارآموز استاد راهنما ارسال شود. در قسمت عنوان نامه عبارت    یبرا   دیبا  جلسه دفاع  ی مجوز برگزار   افت ی در جهت مرور و    ییاف گزارش نهادیِپی  ل یفا  -2

 .درج گردد  «نهایی   گزارش  – 

  ییدهد. گزارش نها لیتحو یرا به استاد کارآموز  یینسخه از گزارش نها کی ،یدفاع کارآموز جلسه  یکارآموز موظف است حداقل سه روز قبل از برگزار  -3

کند. در   یم  تیکفا  طلق و فنر استفاده از   ییگزارش نها   یصحاف  یبرا (.  باشد   روکی   دیبا  ستثنا اول ا صفحه )   گرفته شود  نتیپر  دورو و  A4 در صفحات  دیبا

 .شودی م  نگوریجلد گال  ییاستاد راهنما، گزارش نها  دییصورت لزوم، پس از تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ی دفاع کارآموز  جلسه   ی ضوابط برگزار   - ه  

 (PowerPoint) نت ی افزار پاورپو نرم دفاع، به کمک    ی جلسه   یشود. کارآموز موظف است برا یبرگزار م  یشفاه  یبه صورت ارائه   یدفاع کارآموز  یجلسه  -1

 .  دینما  هیته  ییبر اساس گزارش نها  یاارائه 

 : باشد  ریز  بیبه ترت  دیپاورپونت با  لیصفحات فا  بیترت

 

 ؛ ●اول   صفحه  -  الف

 ساختمان(؛   یا ساختمان، مشخصات سازه    ی)مشخصات پروژه، مشخصات معمار   ی محل کارآموز  مشخصات پروژه   -ب  

 ؛ ●● شاخص )حداقل پنج مورد(  یساختمان  اتیعمل  -ج  

 ؛ ●●●شاخص )حداقل هفت مورد(   ییاجرا  راداتای  -د  

 

 .اول پاورپونت گنجانده شود  یدر صفحه  ،یاطالعات صفحه اول گزارش کارآموز ●

  ی اجرا   ای  یجانب  یمقاوم در برابر بارها   ستمیمربوط به احداث اسکلت ساختمان، س  ییاجرا  اتی شاخص، عمل  یساختمان  اتیاز عمل  منظور  ●●

را به    هان ی ترشاخص خود مشاهده کرده است،    یکارآموز  دوره  یکه درط  یشاخص  یساختمان  اتیعمل  نیواند از بتیباشد. کارآموز میها مسقف 

  ی ساختمان  اتیموردنظر باشند. شرح عمل  یساختمان  اتیو شفاف، معرف عمل  ایبه صورت گو  دیمورد استفاده با  ر ی. تصاودیارائه انتخاب نما  یبرا   اهدلخو

که از    دییانتخاب نما  یرا جهت معرف  یاتیعمل  دیمطابق آنچه که کارآموز در محل پروژه مشاهده کرده است باشد. تالش کن  ات،یبه همراه جزئ  دیبا

 .داشته باشند  یدفاع ارزش آموزش  یحاضر در جلسه   انیدانشجو  یمتفاوت باشند و برا  یساختمان  یهامعمول در پروژه   یساختمان  اتیعمل

اختالل    ایساختمان،    یجانب  ای  یثقل  یباربر  ستمیدر س  یمشکل  ایضعف    جادیباشند که وقوع آنها باعث ایم  یرادات یشاخص، ا  ییاجرا  راداتیا  ●●●

  ی ختمانکارگران سا   یبرا   یمخاطرات   ایآورند و  ی امور کارگاه به وجود م  تی ریدر مد  یمشکل   نیشود؛ همچنیاز ساختمان م   یبردار بهره   طیدر شرا

ساختمان،    ی مقررات مل   ی ه گان ودو بیست مباحث  ضوابط موجود در    یمستدل و بر مبنا   دی با  ییاجرا  راداتی و افراد حاضر در پروژه دارند. شرح ا

  زان یاز م یدفاع، خود حاک ی هدر جلس یشده جهت معرف انتخاب ییاجرا راداتیباشد. ا یمعتبر دانشگاه  ی ها کتاب  ا ی ها و و دستورالعمل  ات ی نشر 

 .نظر کارآموز در محل پروژه استو دقت   یکاو کنج

 ایو    یدیکلمات کل   ن،یها به عناواستفاده گردد و نوشته  متنوع  ی ها لم ی ها و ف عکس شود از   یم  هیتوص (PowerPoint) نتیپاورپو  لیصفحات فا  نیدر تدو -2

به  یشده به صورت شفاه گرفته یهالمیف ایها و  عکس  یبر رو  حاتیتوض یه اجتناب شود. ارائ یمفصل و طوالن  یهاتک جمله محدود شود. از گذاشتن متن

 .کارآموز استی  عهده 

  ی ابیو پاسخ اختصاص خواهد داشت.  ارزش به پرسش   قهیدانشجو و ده دق  یبه ارائه   قهی دق   ست ی ب است؛    قهی دق   ی س   یدفاع کارآموز  ی ه مدت زمان جلس -3

 .خواهد شد  دهیبه سواالت سنج  ییگوو پاسخ   حاتیتوض  یشفاه ی ه پاورپونت، تسلط دانشجو در ارائ  لیفا  تیفیدفاع بر اساس ک ی هجلس

و اقدامات مرتبط   دیهماهنگ نما  شانیاز استادراهنما، زمان جلسه را با ا  دیأیت  افتی کارآموز موظف است پس از در  ،ی دفاع کارآموزی  جلسه   یبرگزار   یبرا  -4

 را ایشان استعالم نماید.    نحوه برگزاری جلسه با  



 

  

 : ی بند بارم   - و 

 

 :باشدی م  ریبه شرح ز  یکارآموزی  دوره  یینها یه نمر   یبندبارم 

 

 نمره؛  6                                                                 یهفتگ  یهاگزارش   نیتدو  تیفیک ●

 نمره؛  2                                                                       یهفتگ  یهاگزارش  ی ه نظم ارائ ●

 نمره؛  1                                                                        ییگزارش نها  نیتدو  تیفیک ●

 نمره؛  2                          پاورپونت                                                لیفا ی یهته  تیفیک ●

 نمره؛   6               به سواالت                 ییگوو پاسخ   ، تسلط به موضوعیشفاه ی ه ارائ  تیفیک ●

 نمره؛  3                                                                                   ینظر سرپرست کارآموز ●

 

  

 

  


