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 :تشکر  مقدمه و

 عاقبت ای خاک جان بخش وطن می سازمت 

 گر هزاران ره شوی،ویرانه من می سازمت

 گاه بیلم در کف وگاهی قلم،یعنی که من

 با قلم یا بیل ای خاک وطن می سازمت

بی کرانش را نصیب من نمود و ضمن سپاس در آغاز خداوند منان را بسیار سپاس گذارم که توفیق 

بیکران از اساتید محترم،ریاست محترم دانشگاه آزاد گرگان و سپاس ویژه از مدیر گروه عمران که در 

 ضمن استاد راهنمای من نیز بودند و کلیه کسانی که مرا در این امر یاری فرموده اند.

استی نوشته ها مورد عفو وبخشش قرار در آخر از همه ی شماها استدعا دارم که مرا در کم و ک

 دهند.
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 آشنایی کلی با مکان کار آموزیاول:فصل 

 
شرکتی که به عنوان کارآموزی مشغول به کار شدم شرکت سرمایه گذاری شمال شرق نام دارد که 

 درحال  اجرای چند پروژه ساختمانی است.

 اینجانب از طرف مدیر شرکت در نظر گرفته شد. پروژه شاه بلوط  به عنوان محل کار

 شده است. ،بلوار صیاد شیرازی ،صیاد پانزدهم واقعپروژه شاه بلوط در شهر گرگان 

 فاز تشکیل شده است. 1این پروژه از

 :فاز اول

که از ده طبقه تشکیل و در عکسهای زیر مشاهده خواهید  دو مجتمع مسکونی به هم چسبیده

 نمود.

اختمان بتن مسلح و باربری جانبی قاب خمشی و دیوار برشی بوده وسیستم سقف اسکلت س نوع

تیرچه بلوک با بلوک های سفالی می باشدو همچنین دارای آسانسور که  چهار طرف آن بصورت 

 دیوار برشی اجرا شده است.

ی پروژه به سقف سوم رسیده ودر حال آرماتور بندی تیرها و ستون های این سقف معملیات این 

 باشد.
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 :عکسهای فاز اول
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 :ومفاز د

 این هم یک مجتمع مسکونی ده طبقه بوده ومشخصات فنی ان همانند فاز یک 

 میباشد.

به عنوان شمع زیر پی کنده شدوآرماتور این پروژه که گودبرداری آن تمام شده ودوازده حلقه چاه 

 گذاری آن نیز به پایان رسیده است و در حال آرماتور گذاری پی می باشد.
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 :فاز سوم

که عملیات خاکبرداری آن به عمق چهار به اتمام رسیده است ودر حال حفر حلقه  پروژه فاز سوم

 های چاه برای شمع زیر پی می باشد.

ژه های قبلی یک مجتمع مسکونی ده طبقه  می باشد و مشخصات فنی این  پروزه نیز همانند پرو

 آن مانند بقیه می باشد.
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 :عکسهای فاز دوم
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 :عکسهای فاز سوم
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 ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کار آموز:فصل دوم

ی تواند رشته مهندسی عمران،با توجه به رشته اش وهمچنین نوع گرایشش با بخش های زیادی م

 ارتباط داشته باشد.

عمران با توجه به استعداد وعالقه اش می تواند درامر مشاوره،پیمانکار،نظارت وکارهای یک مهندس 

 مرتبط بارشته اش مشغول به کار باشد.

این شخص بیشتر مرتبط با ساختمان بوده و می تواند در یک در مهندسی عمران با گرایش سازه 

داشته و به طراح وناظر پروژه در حل مشکالت همکاری نماید ویا طراح پروژه نقش یک مشاور را 

 وناظرو یا پیمانکار و یا اینکه در یک کارگاه به عنوان رئیس کارگاه به فعالیت ادامه دهد.

در کارگاهی که من مشغول کار هستم یکی از مهندسین سر ناظر پروژه ودیگری رئیس کارگاه 

رها واز یک دکترای عمران به عنوان مشاور عالیه در پروژها وشخص سوم به عنوان ثبت امورکا

 استفاده می کند.

 بدار و راننده تشکیل شده است.این کارگاه همچنین از یک مدیر و دو دفتردارو حسا
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 آزمون آموخته هاونتایج و پیشنهاداتفصل سوم:

 .دراین فصل کلیه آموخته ها و مشاهدات خویش رابصورت عکس نشان می دهم

 

 نحوه بستن قالبهای ستون
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 عکسهای زیر مربوط به چیدمان تیرچه هاو بلوکهاومیلگردهای حرارتی و آرماتررهای تیرها
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 بتن ریزی پی با استفاده از بتن آماده بنیاد بتن
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 آرماتور گذاری پی و شمع ها
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 برشی:بازشوداروبدون باز شوانواع دیوار

 

 های واحدها در پارکینگدرحال درست کردن انبار



اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد. براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش 

تومان به سايت علمي پژوهشي   0333با قيمت فقط  گزارش کارآموزي اين 

 www.asemankafinet.ir  . آسمان مراجعه کنيد

 19 

 

 پی نواری:
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 کنسول)پیش آمدگی(ونحوه آرماتورگذاری وقالب بندی
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 تیرچه واستفاده از یونولیت 
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