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» کارآموزي   «گزارش هفتگی   

دانشجویی:   ي ه شمار     نام کارآموز:  

 

تحصیلی:   رشته و مقطع کارآموزي:   راهنماي  نام استاد    

محل کارآموزي:   يه نام پروژ  : سال تحصیلی نیم    

 نام سرپرست کارآموزي:  تلفن سرپرست کارآموزي: 

اید، الزم است هر محل را با شماره  پروژه ساختمانی را به عنوان محل کارآموزي انتخاب کردهدر صورتی که دو    محل کارآموزي:   آدرس
) به صورت جداگانه معرفی نمایید. در تمام جداول بعدي هر عنوان عملیات ساختمانی یا ایراد اجرایی که مربوط به هر محل  2) و (1(

ود.  ) مشخص ش2) یا (1باید در انتهاي عنوان با شماره (  ،است  
   گزارش:   ي ه شمار 

 

. گزارش هفتگی   ي ه خالص )  1جدول (   

در طول روز   شده مشاهده   ساختمانی هاي  عملیات   نوان ع   روزهاي هفته  تاریخ  

 شنبه   ثبت شود. در این قسمت  جداگانه  براي هر روز ، موردبهمورد ،شده در طول روزمشاهدهعملیات ساختمانی عنوان 

یافته به همان روز ثبت نمایید و در صورتی که روزي در محل کارگاه  روز را دقیقاً در محل اختصاصلطفاً عنوان مشاهدات هر  
 یکشنبه   حضور نداشتید، با ذکر توضیح در همان محل علت را ثبت نمایید.  

 دوشنبه   ي اجرایی سازه مشخص شود. هاشده باید با اشاره به شماره طبقه و محل آکس پالن نقشهمشاهدهموقعیت عملیات ساختمانی  

هاي انگلیسی، از قلم  واژه براي نگارشو  10ptي با اندازه B Nazaninدر داخل جداول براي نگارش متن فارسی از قلم 
Times New Roman 9ي با اندازهpt .استفاده شود 

شنبه سه    

 چهارشنبه   

شنبه پنج     

 جمعه   
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. در طول هفته   شده مشاهده   ساختمانی تصاویر عملیات    ) 2جدول (   

 شماره  عنوان عملیات  تصویر عملیات ساختمانی 

، شاخص در طول هفته در این قسمت وارد شود. منظور از عملیات ساختمانی  شده مشاهدهشاخص»  «تصویر عملیات ساختمانی 
  باشد.ها مییا اجراي سقفو جانبی   مقاوم در برابر بارهاياسکلت ساختمان، سیستم  پی، عملیات اجرایی مربوط به احداثصرفاً 

مدنظر درس کارآموزي در مقطع    کاري نازك  مجموعه عملیات مرتبط با   سازي و یا کف  چینی، دیوارکشی،نند کرسیعملیاتی ما 
 باشد.  کارشناسی نمی

 1 

ثبت حداقل سه   باشند.  و شفاف، معرف عملیات ساختمانی موردنظر  به صورت گویا  زوایاي مختلف،  از  و  متعدد  باید  تصاویر 
که یک عملیات ساختمانی براي بیشتر از یک  توجه شود در صورتیشاخص» براي هر هفته ضروري است.  «عملیات ساختمانی  

 جدید انجام عملیات ساختمانی گزارش شود.  وضعیتهفته ادامه یابد، باید تصاویر جدید از 
 2 

ي  اولیهاي که معرف وضعیت  ساختمان در روز اول ورود کارآموز به کارگاه، از زاویه  يهسازاول، باید تصویر    يهدر گزارش هفت
آخر باید   يههفت  کارآموزي، در گزارش يهدر روز آخر دور ساختمانپروژه باشد در این جدول ثبت شود. با همین قاعده، تصویر 

 ) استفاده کنید.2تصویر روز اول و روز آخر پروژه براي این تصاویر در جدول (ثبت شود. از عنوان 
 3 

   

ریزي سقف  بتن
 دوم

 مثال
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در طول هفته.   شده مشاهده ) شرح عملیات ساختمانی  3جدول (   

 شماره  عنوان عملیات  شرح عملیات ساختمانی 

گرفته در محل  گام، بر اساس مشاهدات صورتبه)، گام2شده در جدول ( اجراي عملیات ساختمانی معرفی  يهدر این قسمت نحو 
 1    کارگاه، توضیح داده شود. 

کامل نحوهبراي  مورد  در  خود  اطالعات  میکردن  ساختمانی،  عملیات  اجراي  مباحث  ي  از  ملی  گانه22توانید  مقررات  دفتر  ي 
هاي معتبر دانشگاهی، با ذکر آدرس و یا کتاب  جمهوري ریاست  راهبردي  نظارت   و  ریزي برنامه  معاونت   سازمان   نشریات ساختمان،  

 مرجع در قسمت منابع و مراجع استفاده کنید.
 که تمرکز اصلی در این قسمت باید بر روي مشاهدات کارآموز از آنچه که در محل کارگاه رخ داده است باشد.الزم به ذکر است 

 2 

توضیحات مربوط به آن عملیات ساختمانی    که یک عملیات ساختمانی براي بیشتر از یک هفته ادامه یابد، باید توجه شود در صورتی
 3    ذکر شود. بر اساس مشاهدات و مطالعات   تر شود و جزئیات مربوط به اجراهاي متوالی کاملدر هفته

  تعداد .  شود  جلوگیري  بتن  کارایی  کاهش  از  تا  باشد   زمان  حداقل  باید  ریزيبتن  محل  تا  مخلوط  ساخت  محل  از  بتن  انتقال  مدت
  مراجع،  لیست   در   مرجع   يشماره  اول عدد] (75؛ 1[  گردد   محدود  دقیقه   45  به   انتقال   زمان   و   بار 300  به محدود  باید  جام   چرخش 

 میکسر   ي تخیله  محل   تا  بارگیري   محل   از  که  بود  شده  ثبت  8:55   میکسرها  از  یکی  بتن  تولید   ساعت).  صفحه   يشماره  دوم  عدد
   25  مسلح بتن  تیرهاي   بتن  اسالمپ   استاندارد   میزان .  بود  2  تیپ  بتن  در  استفاده  مورد   سیمان .  است  بوده  مسیر  در   دقیقه   20  حدود

به دست    میلیمتر  80  کارگاهی ، با آزمایش  بتن  اسالمپ   پروژه  این  در   .]271؛2[  است  میلیمتر  75  تا   25  هادال  و  میلیمتر  100  تا
 گیرد. ي مجاز قرار نمیشده در محدودهي بیانآمد که طبق ضابطه

  ضخامت  حداکثر .]309؛2[ د ن شو  ریخته  مرحله یک   در باید ها تیرچه و بتنی دال  هايقسمت  تمامی بتنبلوك هاي تیرچهدر سقف
  از نباید   بتن  از   قسمت هیچ  دماي  ریزي بتن هنگام  گرم  هواي  در  .]310؛2[ باشد می دال  ضخامت  به  ها دال در  ریزي بتن  مرحله  هر
درجه سیلسیوس بود که    16ها دماي محیط  ریزي سقفدر این پروژه در زمان بتن  .]311؛2[  نماید  تجاوز  سلسیوس  درجه  30

با توجه به نوع بتن آن را متراکم   پس از ریختن بتن، پیمانکار باید با وسایل مناسب .شدریزي در هواي گرم نمیشامل شرایط بتن
مدفون   که هواي محبوس داخل بتن تماماً خارج شده و بتن یکپارچه دور میلگردها، قطعات باید چنان انجام شود نماید. این عمل

هم به صورت  ، آن  کشیماله  دور  یک  فقط  و  نشد  انجام  کشیشمشه  پروژه  این  در.  ]305؛ 2و نهایتاً کلیه زوایاي قالب را پر نماید [
 . شد انجام  دستی، جهت ایجاد تراکم و خروج هواي محبوس

  پراکنده  صورت  به  و   سطح  مختلف   نقاط  در   نباید  بتن  هايمحموله  شود،  انجام   متوالی   طور  به  و  جهت  یک   در  باید  سقف   ریزيبتن
 . ]47؛1[   است  C20  آن  يرده  حداقل  و  سانتیمتر  5  هابلوك  روي  پوشش  بتن  ضخامت  حداقل.  شود  تسطیح  و  پخش  سپس  و  ریخته

متر به  سانتی  15ي  با فاصله  Φ8همچنین از میلگردهاي  .  بود  C25  بتن  يرده  و  سانتیمتر  5/5  پروژه  این  دردال بتنی    ضخامت
میلگرد  شده مناسب است، از یک  ریزي انجامهاي میلگردهاي حرارتی استفاده شد. براي کنترل این که آیا ضخامت بتنعنوان شبکه

ا در  کردند. به این نحو که میلگرد رمتر عالمت زده شده بود استفاده میسانتی 5/5ي  به عنوان شاخص که از یک انتهاي آن فاصله
ریزي مناسب در نظر گرفته  گرفت، ضخامت بتنزده قرار میکردند، در صورتی سطح روي بتن در محل قسمت عالمتبتن وارد می

 دادند.  شد؛ در غیراینصورت به پخش بتن بر روي سطح ادامه میمی

بتن ریزي  بتن
 سقف دوم 

 مثال
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. شده در طول هفته مشاهده ی  ی ) تصاویر ایرادت اجرا 4جدول (   

ی ی تصویر ایراد اجرا  شماره  عنوان ایراد  

  يه، ثبت کند. این ایرادات شامل سه دستنمایدمحل کارآموزي خود مشاهده میدر    که  ی را یکارآموز موظف است ایرادات اجرا
هاي  ، وظایف شخصیت) ایرادات مربوط به مدیریت پروژه2(؛  یاجراي عملیات ساختمان   يه) ایرادات مربوط به نحو1شود: ( کلی می

 ) ایرادات مربوط به ایمنی و حفاظت کار.  3حقوقی فعال در پروژه و قوانین کار؛ (
 1 

تصاویر باید متعدد و از زوایاي مختلف،    شده در محل کارگاه، در این قسمت گزارش شود. مشاهدهتصاویر مربوط به ایرادات اجرایی  
 2  .تصویر براي هر هفته ضروري است سهموردنظر باشند. ثبت حداقل ی ی ایراد اجرا ، معرف به صورت گویا و شفاف

         

عدم رعایت  
حداقل ضخامت  
پوشش بتن روي  

 میلگردها 

3 
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در طول هفته. شده  مشاهده ی ی ایرادات اجرا   ) شرح 5جدول (   

ی ی اجرا  ایراد شرح  ایراد عنوان     شماره  

، باعث ایجاد چه ضعف یا مشکلی در سیستم )4شده در جدول (ایرادات اجرایی گزارش  توضیح داده شود که در این قسمت باید  
بهره، یا اختالل  ساختمان  ثقلی یا جانبی  باربري شکلی در مدیریت امور  چه م  . همچنینشودمی  برداري از ساختماندر شرایط 

 اد حاضر در پروژه دارد. آورد و یا چه مخاطراتی را براي کارگران ساختمانی و افرکارگاه به وجود می
 1 

مباحث   در  موجود  مبناي ضوابط  بر  و  مستدل  باید  توضیحات  ن   يهگان 22این  ساختمان،  ملی    معاونت   سازمان  شریاتمقررات 
هاي معتبر دانشگاهی، با ذکر آدرس مرجع در قسمت منابع و مراجع  و یا کتاب  جمهوريریاست  راهبردي  نظارت  و  ریزيبرنامه
 باشد. 

 2 

اجراي عملیات ساختمانی باشد. از تکرار یک ایراد    يهتوجه شود که تمرکز اصلی در این قسمت باید بر روي ایرادات مربوط به نحو
ارائه   جدیدمنابع   ي هعات و جزئیات بیشتري بر مبناي مطالعهاي بعد اطالهاي هفتگی اجتناب شود، مگر آنکه در هفتهدر گزارش

 گردد. 
 3 

  ، در شرایط محیطی شدید،تیرها  در   میلگردها   روي بتن  پوشش   ضخامت  حداقل ،  ]58؛1[ طبق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  
همانطور که در تصاویر  . نشود رعایت   ضابطه  این است  شده   باعث   نگهدار فاصله از   استفاده  عدمدر این پروژه  . باشدمی میلیمتر  50
  موجب از مقدار مجاز    بتن  پوشش  ضخامت  کاهشاند.  شود، در بسیاري از نقاط میلگردها به قاب چسبیدهشده مشاهده میارائه

شدن سطح بتن و در نهایت تخریب موضعی  کنرد میلگردهاي خمشی یا برشی، قلوهملک، تضعیف عمیلگرد  زدگیزنگ  در   تسریع
 شود.  ي بتنی میسازه

عدم رعایت  
حداقل ضخامت  
پوشش بتن روي  

 میلگردها 

 مثال

 

 مراجع 

گذاري شوند. در متن باید  اجع باید به ترتیب استفاده در متن، شماره . مردنشوگزارش هفتگی ذکر می  متن  در این قسمت مراجع مورد استفاده در
اگر قسمتی از متن   . همچنینداخل [براکت] ذکر شود  ي صفحه مربوطه دربه همراه شماره  آن  يه بالفاصله پس استفاده از عنوان مرجع، شمار

نویسی  مرجع   يهدر ادامه سه نمونه از نحو  مرجع اشاره شود.  يه شمار  ،انتهاي آن قسمت  بالفاصله در  شود،استفاده می   نامهیا آئین  یک کتاب 
شده در  معرفی  يه ارائه شده است. مراجع مورد استفاده در گزارش هفتگی الزاماً باید به نحو   و تارنما نامه، نشریه و کتاببراي یک آئین ندارد  استا

 : متن ذکر شوند

اجراي ساختمان "مقررات ملی ساختمان،   ]  1[ امور مسکن و  نهم، مبحث  "بتن آرمههاي  طرح و  ، وزارت مسکن و شهرسازي، معاونت 

 .1392  تهران،  ،چهارم ساختمان، ویرایش  

، تجدید نظر  معاونت امور فنی،  ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه،  "مشخصات فنی عمومی کارهاي ساختمانی"  ،55نشریه شماره   ] 2[

 .1383دوم، تهران،  

 . 1394اصفهان،  ارکان دانش،    چاپ سی و هفتم،  ،"هاي بتن آرمه؛ جلد اولسازه "نژاد، داوود ،  مستوفی ] 3[

 .>/http://ici.ir<انجمن بتن ایران،   ] 4[

http://ici.ir/
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 پیوست الف 

دارد. کارآموز موظف  محل کارآموزي اختصاص  ي ساختمان  ، مشخصات معماري و سازه پروژه   کلی  مشخصات  معرفیبه  این پیوست به ترتیب  
کارآموزي تکمیل و همراه با گزارش هفتگی کارآموزي ارسال    چهارمي  شده در این پیوست را حداکثر تا پایان هفتهاست اطالعات درخواست 

 نماید.  

 

پروژه.   کلی   ) مشخصات 1- جدول (الف   

  نام کارفرما   نام پروژه 

  پیمانکار   نام شرکت  نام شرکت مشاور 

  تاریخ شروع پروژه   دستگاه نظارت نام  

 کروکی محل پروژه 
هاي اطراف  تهیه شود. در کروکی باید موقعیت محله و خیابان  Google Earthافزار  کروکی محل پروژه باید به کمک نرم

 گذاري شود.  ي سفیدرنگ عالمتپروژه به صورت مفهوم مشخص شده باشند و محل پروژه نیز باید با حلقه
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) مشخصات معماري ساختمان. 2- جدول (الف   

  تعداد طبقات ساختمان   کاربري ساختمان 

  تراز زمین   ازساختمان  ارتفاع    تعداد طبقات زیرزمین 

  پارکینگ    هاي تعداد واحد   تعداد واحدهاي ساختمان 

 ساختمان طبقات مساحت جموع م مساحت کل بنا   مساحت زمین  

قابل مساحت مفید  ساختمان مساحت هر طبقه از   بنا مساحت زیر  بدون  مساحت  مشاع استفاده  فضاهاي 
 پله، اتاق آسانسور، نورگیرها، ...مانند راه 

 
طبقهاشغال  مساحت ضریب سطح اشغال  در  همکف    يشده 

بنا به جز مساحت پارکینگ  کلمساحتدرصد   درصد تراکم ساختمان  ساختمان نسبت به مساحت زمین 
 ه مساحت زمین بو مشاعات در همکف 

 ي تیپ پالن طبقات نقشه 
نماید. نقشهکارآموز موظف است نقشه نظارت پروژه دریافت  به صورت  ي تیپ پالن طبقات را از دستگاه  باید  ي پالن 

 سفید در قالب عکس در این قسمت الصاق شود.  وسیاه
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اي ساختمان. ) مشخصات سازه 3- جدول (الف   

 
 

 

 

 

 

  نوع سقف طبقات   نوع اسکلت ساختمان 

 نوع سیستم مقاوم در برابر بارهاي جانبی 
 پذیري میزان شکل  Xدر جهت 

 پذیري میزان شکل  Yدر جهت 

 محاسبات ضریب 
 ي ساختمان زلزله  

)C ( 
(اطالعات این قسمت  

باید به کمک استاندارد  
نامۀ  آئین- 2800

ها در  طراحی ساختمان
ویرایش   زلزله، برابر  
 تکمیل شود)  -چهارم
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