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 مقدمه

رآموزي كاري بسيار مفيد  پسسدن ي ا ا،دون ون ايد      انجام دادن كار اجرايي به عنوان كا

اجراي كارهاي عمراندي بدا د،ده اا    .مي كن  اجراي كارهاي عمراني آشناكار دانشجو را با 

الف اجدرا پدر  دانشد اهي ط در در كار داا ،داتهماني  ابد        تئوري تفداپ  دارد پاتده  

احسا  ا،و پكارآموزي پكاركردن دركار اا ،اتهماني  ب  از رطه  دانشدجو بده م د     

 كار تود بسيار مفي  ا،و.

كاركردن در كار اا ،اتهماني به عنوان كارآموزي بدراي بند ا بسديار مفيد  بدود پ تجربده       

 داي منند   بيداني ا،دهادكارآموزي پ مد ير كار داا       هاي توبي را كسب كردم  دبال از آ 

تشدرر مدي    نيداري نمودند    ايد  زمينده  ،اتهماني آ اي صفائي پتمام كساني كه بند ا را در  

 نمايم.
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 گزارش کارآموزی

بند ا از ابهد اي كدار يدک     يک كار اا ،اتهماني بودا ا،و. م   كارآموزي اينجانب در 

در ابهد ا كدار تيريدب ،داتهمان  د يمي      .هماني شد م پارد كار داا ،دات   طب هن 4،اتهمان 

پ  ه رطهد ن شده هداي اجرايدي را     ن ب  از تيريدب نمد ير موجود مورد توجه  رار  رطو كده  

ا  ام به احد ا  پ،داتو ،داتهمان    جوازنكارهاي شنرداري را انجام دادا تا بع  از  رطه  

 كن .مورد نظر 

پ  ددرطه  جددواز ،دداتو از رد نظددر بعدد  از انجددام دادن كارهدداي اداري در شددنرداري مددو  

بع  از  ا  ام به  طع  از ،اتهمان تو،ر ادارا  از شنر،هان كرج كرد پ شنردارين،ازن ا

ن آانجام اي  كار ا  ام به بر ي ن شوطاژ تانه ،اتهمان كرد پ پ،ايلي كه مدي توانسدو از   

  .نتارج كرد پ،پس ،اتهمان مورد نظر را تيريب كردا،هفادا كن  از ،اتهمان 

 تخریب ساختمان
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تيريب ،اتهمان ابه ا از ديوارهاي داتلين درها پبيرپن آپردن  ار وب درهاي داتلدي   

 شرپع ش  پ،پس آ،فالو سشو بام ،اتهمان مانن  پر ه هاي كاغذ لوله ش ا از سشدو بدام  

 .كن ا ش  تو،ر عوام  تيريب

ه صدور  ج ا انده   سشو بام حهمدا آ،دفالو بايد  بد    نرهه منم اي  ا،و كه  ب  از تيريب  

 نآ،دفالو كداري  نش ن اي  كدار تيريدب سشدو بدام با     برداشهه شود  ون در صور  انجام

بع از جمع ش ن آ،فالو سشو بام پتيليه آن از سشو بام بده داتد     .بسياري دشوار ميشود

تيريدب  ن،د   ،داتهمان كده طداب  دربي بود     نكاميون پحم  پتارج كردن آن از سرپژا

ه تيريب پجمع آپري آجرهداي موجدود پ يد ن آجرهدا در     عوام  تيريب موظ  ب .ش 

از ،اتهمان  د يمي بده جداي ماند ا بدود پ      ،هون ها پ بع  تير آه  .ن ش يک  وشه حياط 

تيددرآه  در يددک رپز تو،ددر عوامدد  تيريددب بو،دديله هددوا بددرا بريدد ا پ بدده همددراا تمددام 

از پ شد ا كداميون   بدار ديوارها تارج شد ا بدود     نار وب ها پ درها پسنجرا ها كه  بال از

 رپز انجام ش . 02تا  51تمام عمليا  تيريب ،اتهمان بي   .سرپژا تارج ش ن 

 خاکبرداری
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بع  از تمام ش ن عمليا  تيريب مرحله تاك برداري سرپژا بود كه تو،در يدک لدودر پ    

 اري در يک رپزكاري به انجام ر،ي .عمليا  تاك برد. ن  كاميون انجام ش 

تاك برداري به  ن  طن ا،يون تري كه در زمان   يم بدراي م داپم    در حي  انجام عمليا 

بود برتورديم كه مصالح موجود براي ،اتو اي  طن ا،يون ش ا   ذاشههكردن زير ،هون 

ها شفهه آهک بود كه بسيار ،ن ي  پ م اپم بودن  كده لدودر بدا تدالي كدردن اطدراف ايد         

 .هاي مذكور ش زير آن موطق به تارج كردن طن ا،يون  طن ا،يون پ

در،و كردن اي  طن ا،يون ها با مصالح شدفهه آهدک در زمدان تدود بسديار جالدب پ ابد         

 ،هايش بود.

كدار   .اي بدا تداك سدر شد     شد  پ  پ  اا   يمي بداز  ،ر د در زمان تاك برداري ،اتهمانن

 داا هداي    درانجدام كدار ايد  ندوع سركدردن     اما به دلي  هزينه پ،رعو نهي ا،وبسيار اشهبا

 ون تاكي كده بده   ن نممر  ا،و بع  ها اي   اا نشو ك .ا،ويشهر مه اپل ش ا   يمي ب

دات   اا رييهه مي شود انباري  اا را سر نمي كن  پط ر م  اري از انباري پتمدام ميلده را   

هده باعدن نشدو    به صور  ميرپطي در ميله  درار  رط نسر مي كن .كه بع  از  ذشو زمان 

ناي موجود با مال  شفهه آهک به همدي  صدور  سدر    اما ا ر  اهتاك ميله  اا مي شود.
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يند ا هدم   آشود به دلي  ،فو ش ن اي  مال  هر ز نشو نرردا پباعدن هديخ تطدري در    

نمي شود كه امي  ا،و اي  كار كه به دلي  هزينه موجود در اغلب سدرپژا هداي ،داتهماني    

 .انجام نمي شود با نظار  منن ،ان ناظر انجام شود

با ي مان  تا  ربه هاي  نم  اري تاك در مجاپر  آنناهمسايهمانناي به دلي  پجود،اته 

 .ر نشددودپلددودر پ تددالي شدد ن تدداك كنددارا ،دداتهمان باعددن تيريددب ،دداتهمانناي مجددا

،اتهمان غربي ن راني بيشدهري بدراي مسدئوپن سدرپژا بده همدراا داشدو  دون ديوارهداي          

بهده  دبال ،داتهمان همسدايه را     ال.بدود  ن ا،اتهمان با     ي ا ش ا بود پبسيار ،سو پ ريز

پبدراي  تا در صور  برپز حادثده بيمده تسدار  پاردا را سرداتدو نمايد        ن بيمه كردا بود

تيليده  اطمينان از همسايه غربي توا،هه ش ا بود كه در زمدان تداك بدرداري ،داتهمان را     

  .اي بودكنن  كه كار بسيار سسن ي ا 

در هن ام تداك بدرداري تدا نصد  آن تداك      زير زمي  بود كه ندر انهناي زمي  مورد نظر

طن ا،ديون   3برداري پب يه زيرزمي  سر از تاك ش ا بود كه در م   طعلي زيدرزمي  جداي   

 .باي  اح ا  ميش   يپشناژهايي بود كه براي ،اتو ،اتهمان ج ي
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 ودبرداري ،اتهمان با حم  تاكناي ا اطه بو،يله كاميون به تدارج   ندر سايان رپز كاري

 به اتمام ر،ي . ناز سرپژا

 ن  كار ر مشغول كن ن تاكناي كنار ديوارهاي همسايه كه به دلي  آ،ديب  ن در رپز بع 

پ هي كه كار ر هدا كمدي از    .بر ن اشهه بودن ن ش ن را  آننانر،ان ن به ،اتهمانناي مجاپر 

 يني ا،و پبدا تيدال راحدو       دي ا ش  ،اتهمان داراي سي پكر،يتاكنا را تالي كردن

بدا تدالي كدردن م د ار      شرب ،داتهمانن طرف ن .در را از كنار ،اتهمان تارج كرد تاكنا

كمي از تاكنا بو،يله كار رها دي ا ش  كه ،اتهمان طا   سي ا،و پ ديوارهاي آن با    

 .ر اجرا ش د ي ا ش ا ا،و پ اي  مسئله باعن ناراحهي كا

حادثده شدركو بيمده     بيمده كدرد تدا در صدور  بدرپز      را ،داتهمان مجداپر   مسئول كار اان

 سرداتو كن  . را تسار  پاردا

كده از ديوارهداي همسدايه تدارج      پبع  از تارج كردن تاك شناژ ن تاك را تيليه كرد  

،رن  كردن  پ با ا اطه كردن آب پدر،و كردن مال  ا  ام بده ديدوار يني    نآنراش ا بود

  بدود كده بعد  از اجدراي     دلي  ا،هفادا  از    براي ديوار يني شدناژ طن ا،ديون ايد    ن .كرد



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 
11 

باز از زمي  تدارج كدردا پ در    ا راشناژ بن ي مصرف ش كه در  ييجراهاآطن ا،يون بهوان 

 ديوار  يني پسارتيش  بن ي از آننا ا،هفادا كرد.

 

 

 شمع زدن

 

 ریختن بتن مگر
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 512نوبو به اجراي به  م ر ر،ي  كه با به  با عيار ن  بع  از تمام ش ن شناژ اط ي طن ا،يون

پ بدا انجدام دادن ايد  كدار      ند  تيهه ماله صداف كرد  با به  م ر را يرسان رييهه پ .اجرا ش 

 با اينرار به  م ر به سايان ر،ي . نيک ،طح صاف بر ك  طن ا،يون بوجود آم 

 .نوبو به م ا،با  ميل ردهاي مدورد مصدرف در ،داتهمان ر،دي     اجراي به  م رن بع  از 

ز رپي ج پل پن شه هداي ،داتهمان انجدام شد  پ بعد  از      م ا،با  ميل ردهاي ،اتهمان ا

آرماتور بن  انهياب ش ا پبع  از نوشده   درارداد   نسرپژا رن دتري اري ميل رد ها پتيليه آ

 آرماتوربن ي ،اتهمان شرپع ش .

 آرماتوربندی

آرماتوربن ي بدا اند ازا زدن ميل ردهداي كد  طن ا،ديون شمدش  شدرپع شد  پمدش هداي           

 52،دانهي مهدر بدا تدم      52طول مشناي به ان ازا طول طن ا،يون مننداي   طن ا،يون انجام ش 

 ،انهي بود.

بع  از بسه  مش ها نوبو به ميل ردهاي شناژ ر،ي  كه هم در كد  پ هدم در بداپي شدناژ     

كده بعد  از اند ازا زدن پ طدع كدردن       ر،دي  پبع  نوبو به اجراي تاموتناي طن ا،ديون   بود

ي  ا،ديون در،دو شد  پ آنندا را در داتد  ميل ردهدا      پتم كردن ميل ردها تاموتنداي طن 
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در زمان بسه  تاموتنا  را هاي تاموتندا   بن آرماتور  طولي موجود در طن ا،يون ان اتهن 

كده  درا هداي تاموتندا بايد  در دپطدرف بده         كه به اپ  فدهم را در يک طرف ان اتهه بود 

ا به اي  طريق انجام ش  امدا  صور  يري در ميان اجرا شود كه با تاكي  ما  ن  تا طن ا،يونن

بعد  از تمدام شد ن     .هدا در يدک طدرف شدناژ در بداپ  درار  رطهده بدود        ا  ن  تا شناژ ها  ر

شد  كده طدول      ذاشدهه تاموتندا پبسده  آنندا ميل ردهداي انهظدار بدراي اجدراي ،دهون هدا          

ر تدامو  ميل درد انهظدا   3يدا   0،انهي مهر بدود پ بدا   02ميل ردهاي انهظار از باپي طن ا،يون 

بسهه ش  پ ب  از به  ريدزي بده منند   اطدالع دادا شد  تدا از سدرپژا بازديد  نمايد  تدا در           

 سيمان كار ا  ام به به  ريزي طن ا،يون كن . نصور  تايي  كردن اجراي آرماتوربن ي

منن   ناظر با د و زياد شرپع به .در م   اح ا  سرپژا حا ر ش رپز بع  منن   ناظرن

پبعد  از مد تي نمايند ا سيمانردار را توا،دهه پاز اپ بده دليد  اجدرا          بازدي  از سرپژا كردند  

. نماين ا سيمانرار تو يح دادكه ايراد  رطونرردن ص يح  را ها در تاموتناي طن ا،يون 

اجددرا شدد ا ا،ددو پ در بع ددي از تمددام  ددرا هددا در طن ا،دديون بدده صددور   دد  پ را،ددو 

تاموتنا به طور صد يح اجدرا شد ا بدود      بود اكثر  را هاي ااشهباا كردنآرماتور بن  مواردن
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پبا لط  منن   كه آن م  ار اشهباا را  اب  بيشش دانسهن  آرماتوربن ي طن ا،يون تاييد   

 اجازا به  ريزي را به سيمان كار داد.ايشاننپ ش 

طن ا،يون دات  ديوارهاي شناژ با نايلون سوشي ا شد  تدا بده  بده      نبع  از تايي  آرماتوربن ي

د نچسب  تا بهوان بع از به  ريزي آجرهاي ا،هفادا ش ا در شناژ بند ي را از  آجرهاي موجو

تاك بيرپن آپردا پ از آن باز ا،هفادا شود  ب  از به  ريزي حفرا هداي بدي  طن ا،ديون بدا     

 تاك سر مي شود تا طشار به  باعن تيريب ديوارهاي شناژ طن ا،يون نشود.

م د ما  كدار   رپز به  ريزي اكيد   .يزي ر،ي بع  از تمام ش ن مراح  طوب نوبو به به  ر

 را انجام دادن پ ،پس به  ،فارا دادا ش .
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 آرماتور سي
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 سي نواري

 

 بتن ریزی فنداسیون

با تايي   پبه  ريزي از انهناي طن ا،يون آغاز  شرپع ش . صبح زپد كار به  ريزي طن ا،يون

يبرا كردن بو،يله د،ه اا پيبراتدور  پ به  ريزي همراا با د،ه اا نظار  كار ادامه سي ا كرد.

 انجام مي ش .



این فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد 

هزار  سهبا قیمت فقط  گزارش کار آموزیو قابل ویرایش این 

تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان مراجعه کنید 

.www.asemankafinet.ir 
 

 
17 

 32تدا   42بده  حد پدا بده  ديامو      مهدر بدود پپيده    هي،دان  02ارتفاع به  ريزي طن ا،ديون  

البهه طرامدوا نشدود كده كداپر بده  بد لي        كردن .ن را پيبرا مي آ،انهيمهر رييهه مي ش  پ 

 ،انهي مهر بود. 1تا  0تما  ن اشه  با تاك 

 

 

 ون ا،يونبه  ريزي ط

 

 ویبره کردن بتن
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همانطور كه مي دانيم پيبرا كردن به  كار بسيار منم پحسا،دي ا،دو كده بده آن تدوجني      

 نمي شود.

كارهداي ،داتهماني كدارمي كنند  مها،دفانه ط در بصدور  تجربدي          ي كه د ريعوام  اجرا

ب اند   ر در،دو را  كارها را انجام مي هن  پكمهر اكي  يا سيمانرار ا،و كه اصول اپليه كدا 

بسياري از كارهاي ،اتهماني دي ا ش ا كه كار پيبرا را يدک كدار ر    درپآن را اجرا كن  

،ادا پب پن تجربه انجام مي ده  كه اي  كار بسيار اشهباا ا،دو پكسدي كده كدار پيبدرا را      

انجام مي ده  باي  كاركردن با د،ه اا  پاصول در،و ا،هفادا پيبراتور را ب اند   دون در   

اطالعا  ا ر پيبرا زياد انجدام شدود تمدام آب بده  تدارج شد ا پبده  هدا          صور  ن اشه 

دات  به  با ي مي مان  كده  را كردن كم انجام شود حفرا هاي در سوك مي شود پا ر پيب

 .مي  ردد باعن  عي  ش ن به  ما

 در به  با ي بمان . يزياد زماننباي  لوله لرزانن ا باشيب دات  به  طرپ رپد پ  

مي دهن  اي  ا،دو   من اي  كار را انجاامنم كه عوام  اجرا كنن ا پيا سيمان كار نرهه بسيار

بده ميل ردهداي اصدلي يدا طرعدي مدي        نكه پيبراتور را به جاي طرپبردن در به  ،اتهه شد ا 

كه تمام به  پيبرا ش ا پيک به  توب پب پن داشه  حباب هدوا   كنن  سبانن  پتيال مي 
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،ديمان از ميل درد طاصدله سيد ا     زيدرا   ر بسيار اشهباا ا،دو  ي  كه اي  كاآپم اپم ب ،و مي 

شود كه همي  كار باعن  عي  ش ن مي كردا پ در اطراف ميل رد ط ر ش  پما،ه جمع 

وب بدي  ميل درد پبده  بر درار     به  مي  ردد پهمچني  اي  مسئله باعن ميشود كه اتصال ت

 ن ردد.

 ماتوربندی ستون هارآ

 ب  از بده   . ن نوبو به آرماتوربن ي ،هونناي ،اتهمان ر،ي  بع  از تمام ش ن به  طن ا،يو

ننا  ذاشهه ش ا بود كه طول آننا آريزي به تع اد ميل ردهاي ،هون ميل رد انهظار در م   

،انهي مهر بود پبع  آرماتوربن ها بده اند ازا كد  ساركيند  تدا كد        02از رپي طن ا،يون 

م دادن آرماتورهاي طب ه اپل ميل ردهدا را بدرا   طب ه اپل به ا اطه ميل رد انهظار براي انجا

،دانهي   02از رپي طن ا،ديون   .دادن كه م ا،به اي  كار به پ،يله د،ه اا نظار  انجام شد  

،دانهي مهربدراي ميل درد    02،انهي مهر براي ارتفاع ساركيند  پ  022مهر براي ك  ،ازي پ 

ميلي مهدر   02مرا آننا ميل رد انهظار در نظر  رطهه ش  پبع  از بري ن ميل ردهاي اصلي كه ن

يدش كدردا پ آنندا را    سترك  ذاشهه پتاموتناي ،دهون را در طدول آن   رپي بود آننا را 

تدامو  كدو رهر    پبسهن  شالبهه  ب  اي  كار در زمان به  ريزي به ،درهر ميل درد انهظدار د   
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ي ان اتهن  تا ،رميل ردها كمي جمع شود پان اته  ميل ردهاي اصدلي بدر رپي ميل ردهدا   

ن پدر انهنداي ،دهون طاصدله    ودر سداي ،ده   باپ بودن برابه دلي   .انهظار مشرلي ايجاد نشود

،امهي مهر اجرا شد  پبعد  از    0تاموتنا در يک مهر باپي ،هون آكس به آكس ميل رد ها 

اجراي كام  تمام آرماتوربن ي ،هوننا د،ه اا نظار  آرماتور را كنهرل كردن  پدي ا ش  

را نش ا ا،و پ به اكيد  آرماتوربند ي  فهده شد  كده ،دنجا ک هداي        كه ،نجا ک ها اج

كدار طبدق ن شده باشد       اجدرا كدردا تدا تمدام     نييد موجود در ن شده را طبدق ن شده هداي اجرا    

 پ،نجا ک ها در دپ طرف اجرا شود.

،نجا ک ها را طبق ن شه اجرا نررد پ در جدواب بده مدا بدراي علدو       نا،هاد كارآرماتور بن 

د كه ن شه ها بسيار ،ن ي  اجدرا شد ا ا،دو پدر صدور  اجدرا نردردن       كار  ني  سا،خ دا

،نجا ک ها هيخ اشرال سيش نيواه  آم  پبا اصرار ما هم كار تود را انجدام داد پ پ هدي   

ما  فهيم كه در صور  تايي  نرردن منن   ناظر تمدام كدار را طبدق ن شده انجدام دهد  در       

فدهم كده  درا هداي تاموتندا بصدور        پ كار رهدا     م  در زمان بسده  تاموتندا بده اپ   

رپز بعد    .اجرا شود پ  را تاموتنا سايي  به رپي  را تامو  باپيي اجدرا نشدود   ي رتش

با منن   ناظر تما   رطهه ش  تا براي تاييد  كدردن آرماتوربند ي ،دهوننا بده ،در سدرپژا        
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منن    .حا ر شود پدر صور  اجازا ايشان عوام  اجراي ا  ام به به  ريزي ،هون برنن 

ناظر رپزبع  ب  ولي كرد پدر م   اح ا  ،اتهمان نيام  پد،ه اا نظار  د،هور اجدراي  

ز ش  پزماني كده بده  اپلدي  ،دهون     ن رپز به  ريزي آغاآبه  ريزي را صادر كرد پ طرداي 

حال رييهه ش ن بود منن   نداظر آمد  پبعد  از كنهدرل كدردن تمدام ،دهوننا بده ن دوا           رد

كم آننا ايراد  رطهه پد،هور تو   به  ريزي را صادر كدرد طبدق    اجراي ،نجا ک پتع اد

 فهه منن   ناظر ،نجا ک به علو بسهه نش ن با ،يم آرماتوربن ي حهدي در يدک طدرف    

به  ريز حهدي   .داراي مشر  بود پ تع اد كم ،نجا ک ها هم مشر  بع ي پن ص كار بود

رردا بود كه بع  از آم ن منند    نبه  ريزي يک ،هون را تا نص  ارتفاع مورد نظر اجرا 

آب  ناظر  الب ،هون را باز كردا پ تمام به  ،اتهه ش ا در  الب را تارج كردا پ بدا طشدار  

ظنر همدان رپز بداز   زا پتمام ،نجا ک ها را ا اطه نمودن  پبع اها را تميز كردميل ردتمام 

بدراي تاييد     به منن   ناظر اطالع دادا شد ا كده عيدوب مدورد نظدر اصدالو شد ا پايشدان        

بع  از آم ن منن   ناظر پديد ن   نن رپزآموارداصالحي به سرپژا تشري  بياپرن . طرداي 

كار را تايي كردا پمواط و تود را براي اجرا كدردن بده  ريدزي ،دهون      نكارهاي اجرا ش ا

 اعالم كرد.
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 رپا  رار  رطه  ،هون در سي

 بتن ریزی ستون ها

 ون عام  اجرا كنن ا آرماتوربند ي   .ي ،هوننا آغاز ش بع  از اجازا منن   ناظر به  ريز

د،ه اا نظار  اجازا به  ريزي  ندار ،دهون را در     نع د  الب كام  ،هون بيشهر ن اشهن4

يک رپز به آننا داد پنه بيشهر ون عوام  اجراي  الدب بند ي توا،دهار بده  ريدزي تعد اد       

،هون را بسهه پبده  آن را رييهده    بيشهر ،هوننا در يک رپز بودن  پمي توا،هن   الب  نار

 3يدا   0،هون را بداز كدردا پ تدا سايدان رپز تعد اد      3يا  0تا بع ازظنر همان رپز الب ح ا   
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،هون دي ر را به  ريزي كنن  كه اجازا اي  كار را به آننا دادا نش .  ون در اي  زمان كم 

باز كنن  پ،هون دي ري  به  به  يرا اپليه تود هم نر،ي ا بود كه بيواهن   الب ،هون را

 .اجرا كنن 

دراغلب موارد كارهاي ،اتهماني د،ه اا اجرايي بده ايد  نردا  مندم تدوجني نمدي كند         

ننا ط ر اجراي ،ريع كار ا،و تا با ،رعو بيشي ن به كار پتمام كردن آن در آپتوا،و 

 سول بيشهر ب ،و آپردا پهر  ه ،ريعهر كار بع ي تود را شرپع كنن .نزمان كم 

 

 ند نکته مهم در زمان اجرای بتن ریزی ستونهاچ

به  ريزي ،هون باي  در  ن  مرحله انجام شود پ بد  از بده  ريدزي  ند   نرهده مندم  ابد         

 توجه ا،و.

 ربينا مانند  رپغد  پغيدرا .... باشد  پ بدر رپي       ازآرماتورهاي ،هون ها تميز بودا پ عاري 

باي  ،طح زن  زدا با بر  ،يمي تميدز   .آننا  يري نباش  پ،طح ميل ردها زن  زدا نباش 

  يامو ميل ردا،و.  5/6 درص  مجاز زن  زد يشود.
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در بسه   الب باي  د و شود كه طاصله  الب تا ميل ردها كه همان كاپر بهني ا،و رعايو 

باعدن كرموشد ن بده      زيرارماتورها به هم نچسب  آشود كه در يک ن طه يا در طول  الب 

 .شودمي 

براي اينره بع  از به  ريدزي  الدب   نشود مي تمام آننا با رپغ   ربن   الب ها ب  از بسه 

 داشه   وشه كن ا نشود. ن  الب پ كه باز مي شود  وشه هاي به  بر اثر باز ش

 

  الب بن ي ،هون
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 نحوه ریختن بتن در داخل قالب

بسياري از به  ريزي سئله در كه مها،فانه اي  م نبه  نباي  از طاصله زياد در  الب رييهه شود

طبق  وابر پآيي  نامه ها باي  از ني كه به  ياه كارهاي اجرايي دي ا مي شود طاصله رها د

دانه بند ي بده    ن،انهي مهر ا،و پا ر از اي  م  ار بيشهر شدود  502تا  02ارتفاع رييهه شود 

يدزي در  باي  به  ر يبراي رطع  ني  ن ص.از بي  مي رپد پبه  ريزي  عيفي ب ،و مي آي 

 ندر اجدراي بده  ،دهون    .نشدود  د تا دانه بن ي به  از هم  سدييهه ارتفاع  فهه ش ا انجام شو

باد،ه اا پيبدرا بده  موجدود را     ن،انهي مهري 502تا  02بع  از سر ش ن  الب يعني به ارتفاع 

پيبرا كردا تا حباب هاي هوا از دات  به  تارج شود پ بع از تمام شد ن بده  ريدزي پيده     

 .ن نوبو پيه دپم پبه  ريزي آن ا،وآپيبرا كردن  اپل پ

 ب  از به  ريزي لوله پيبراتور را در دات   الب  راردادا پ شدرپع بده سركدردن  الدب مدي       

كنيم بع  از تمام ش ن به  ريزي پيبراتور را رپش  كردا پبه  را پيبرا مي كنيم پ  الدب را  

ا بداز كدردا پ بدراي رييده  بده  ريدزي       ،اعو  الدب ر  04بع از .،اعو باز نمي كنيم 04تا 

 ،هون بع ي به كار مي بريم.
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بع  از بازكردن  الب ،طح به  را با طشار آب شسهه تا با ي مان ا هايي كه به پا،طه  درب  

كردن به ،طح تير با ي مان ا ساك شود پ بع  براي آنره بده  م داپم پتدوبي داشدهه باشديم      

ادن ايد  كدار بنهدر ا،دو ،دطح      د   ي بنهر انجامپزم ا،و كه به به  توب آب ب هيم پبرا

به  را با  وني هاي نيي همدان  دوني  ير دوني بپوشدانيم تدا در زمدان آب دادن يداتيس        

م د ار آب   كردن اي   وني هدا هدم بده  بنهدرآب دادا شدود پهدم بدا يدک بدار آب دادن          

پآب دادن   ون در صور  ع م انجام دادن اي  كار.بر رپي ،طح بهني با ي بمان بيشهري 

آب بر رپي ،طح بهني توب با ي نمي مان  پ زپد تشک مي شود پاي  كدار مسدهلزم   نبه 

انجدام  اي  كدار بده اند ازا كدار پهزينده       ارزا انجام ن ادن اما .ه بيشهر ا،وكار بيشهر پهزين

باعن ميشود به به  ،اتهه ش ا آب بيشهر دادا شود پ به  ب ،و آم ا بده   نا،و  ونش ا 

 ن نيز اطزايش ياب آ بر،  پعمر م اپمو باپ

 اجرای تیر بتنی

تيرها  سمهي از ،اتهمان هسهن  كه بار ،   را ت م  كردا پ آن ها را به ،هون هدا منه د    

مي كنن  پ،هون ها هم بارهاي پاردا را به سي پباپترا سي بده زمدي  پارد مدي كند  بعد  از      
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ننا نوبو به اجراي تيرهاي ،   مي تمام ش ن به  ريزي ،هوننا پبع از بازكردن  الب ،هو

 ر، .

بن ي براي تير انجام مي شود كه بع  از در،دو كدردن كد        ب  از اجراي تير ،   ك

  ا،و اي  ك  بن ها را بر رپي شمع هاي طلزي  دراردادا پ ،دطح آنندا را بدا     يزم بر رپي

كد  هدا    رپغ   رب مي كنن  پبع  ميل ردهاي طولي تيرها را بع از بدرا دادن بدر رپي  

 بردا پآننا را نصب مي كنن .

تيرهاي بهني با م طع مربع يا مسهطي  اجرا ميشود م طدع تيرهداي مدورد نظدر مربدع       اكثرالبهه 

شر  بود پ معموپ اي  م طع ها در طول تير تغيير نمي كنن  بعد  شدرپع بده  ذاشده  يدک      

ايد   كدردن   ي سايي  پيک رديد  آرمداتور طدولي دربداپ كردند  اجدرا      لردي  آرماتورطو

ميليمهر باش  البهه  طدر  52پ طر اي  آرماتورها ح ا   باي   آرماتورهاي طولي اجباري ا،و

ه در دپ ،ر ميليمهر بود پطراموا نشود ك 50آرماتورهاي طولي كه در اي  سرپژا انجام ش  

  تم پجودداشهه باش  در اي  سرپژا در عرض ،اتهمان در طدول  يااي  ميل ردهاي طولي ب

ميل درد پجدود ند ارد  دون حمد  پن د  آن        دمهر ا،و پبلن  تدر از آن عد    50ل رد تير مي

لي بدود بدراي اجدراي هدر     وطد  ميل درد ع د  6بسيارمشر  ا،و براي هر تير بهني كه داراي 
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مهري دي دري   0مهري كه يک ،رآن را تم پ يک ميل رد 50ك ام از آننا از يک ميل رد 

تم پيک مهر آن براي طولي كه كم آپردا بود. پ  ،انهي مهر از آن براي02ا،هفادا ش  كه 

كه تمام طوي  كردن هاي ميل درد هدا در    ،عي ش  هي مهر از ان براي ا،ه رام بيشهر،ان02

يک طرف تير انجام نشود ا ر ميل رد هاي طولي ساييني طوي  مي شود ميل ردهاي طدولي  

 ن ،ر تير طوي  شود پبر ،رآننا ميل رد ا اطه شود.آباپيي در 

بع  از اجرا كردن ميل ردهاي طولي تاموتنا در تمام طدول تيدر سيدش شد  البهده بده علدو        

تيدر پجدود داشدو طاصدله      جاهداي و به دي در  سباينره در دپ ،ر تير نيرپي برشي بيشهري ن

،انهي مهر اكس بده آكدس ميل ردهدا اجدرا شد ا پطاصدله       0 پ،ر تير به ان ازا د تاموتنا در

،دانهي مهدر بود.تعد اد كد  تاموتنداي      50 دور اجدرا شد ا بد   پ،در تيد   ركه د دي ر تاموتنا

ر،ي  كه تع اد  اب  تدوجني  ع د تامو  مي  122مصرطي در تيرهاي ،   اپل ح پد به 

بدود كده در    51مي آي   منا شمارا ميل رد مصرطي براي تاموتنا ميل درد شدمارا    ربه شما

 درجه اجرا ش ا بود. 41دپ ،ر تاموتنا به تم 
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دن تاموتنا در م   تود بسهه ش ن  هم زمان با اجراي تيرها تير ده هداي   بع  از سيش كر

 ن،   در حياط ،اتهمان در م لي كه يک بان  بهني اجرا ش ا بدود در حدال ،داتهه شد     

 .بود

 

 

 رپا اتصال تير به ،هون

 

 تیرچه
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 ي مسدطح اجدرا مدي   ي ا،و. تير ه ها با ترسابهنمه اپلهري  نوع تير ه در ايران تير ه هاي 

 شون .

تعد اد  طدر آن هدا طبدق م ا،دبه       ميل رد هايي كه در ك  ترسا ا،هفادا مدي شدود   -5

ب ،و مي آي  پباي  از ل اظ طول پتع اد پنوع ميل رد ،ادا پآج ار كدامال مطدابق ن شده    

 باش .

آجد ار بدودا پداتد  بده  ،د         50پيدا   52يدا   0ميل رد طو اني ترسدا از ميل درد    -0

 رد.پميل ردهاي حرارتي  رار مي  ي

 ميل رد مارسيچي ترسا كه ميل رد ك  را به ميل رد طو اني مهص  مي نماي . -3

دات   ها را بع  از ،اتو دراز ميل رد ،اتهه ميشود اي  ترسا مه اپلهري  نوع ترسا -4

كيلدو رم ،ديمان پمصدالح     412يدا   422ي بدا عيدار   بهند  الب طلزي يا ،فالي  رار دادا پبعد   

،دانهي مهدر ارتفداع     4ي مهدر سنندا پ   ه،ان 52لب را كه ح پد ،ن ي ريز دانه تميز نمودا پ  ا

 سر كردا پ آن را مي لرزانن  تا توب پيبرا شود. به دارد از 

 طریقه ساخت تیرچه درکارگاه
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ي تنيه ش  پ علو ،اتو بان  ط ر در،و كردن يدک  بهنبراي اجرا تير ه ها  بال يک بان  

ي تير ده ،دازان  ند     بهند اتو باند   ،طح صاف ب پن داشه  سسهي پبلند ي بدود پبع از،د   

ترك در،و كردن  كه ميل ردهداي كد  ترسدا  پميل درد طو داني را رپي آن  دراردادا       

پبع ميل رد مارسيخ كه به اي  ميل رد در كارهاي اجراي ميل درد زي دزال  فهده مدي شدود      

ا،هفادا كردن  پ به پا،طه آن ميل ردهاي زي زال ميل ردهاي كد  ترسدا بده ميل ردهداي     

  اني تو،ر جوا مهص  ش .طو

بع  از در،و كردن تمام ترسا هاي تير ه ها پ كنار  ذاشه  آننا پتاييد  د،ده اا نظدار     

 نوبو به ،اتو تير ه ر،ي .

كه تير ه هاي مورد نظر با  الب ،فالي اجدرا   د ب  از تو يح آن  سمو تاطرنشان مي شو

 مي شود.

،دفال تير ده اپل بدا شمشده      ي  ي ا ش .نبهردي  بر رپي بان   ،فال هاي تير ه ها در ن 

بعد  از   .صاف ش  پ ب يه ،فال تير ه ها با مالك  راردادن ،فال تير ده اپل صداف شد ن    

البهه  اب  ذكر ا،دو كده بعد از  يد ن     نتيس ش  آباتمام اي  كارها تمام ،فال ها بو،يله 

ش ا به  الدب تير ده   پارد  به ،فالنا دپ ،فال ابه ايي پانهناي ،فال با ما،ه مس پد ش  كه 
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ال  ه ها كه  بال ،اتهه ش ا بدود در د بع  از تيس كردن ،فالنا ترساهاي تير .تارج نشود

  الب تير ه  ذاشهه شود.

 

 

 برای تیرچه ها بتنت خسا

مصرطي را ،اتهن  كه ايد    به  نمادا كردن تمام مراح  ،اتو تير هآتير ه ،ازان بع  از 

 انجام دادن . كار را در  ن  شبره به صور  زير

 ابه ا بشره را تا پ،ر سر از آب كردن . -5

دات  بشره رييهه پ بدا يدک بيد  شدرپع بده       پزم در م  ارما،ه شرسهه پريز را به  -0

 وط كردن كردن .لمي

ن مشدغول ميلدوط   ،يمان مورد نظر را كم كم دات  بشره رييهه پيک نفر همزمان -3

ريدزي بده پ،ديله     بده  هدم زمدان بدا     ريزي تير ه ها آغاز ش  به  .مي ش كردن موارد طوب 

 ميل ردي كه به ترساي تير ه زدا مي ش  عم  پيبرا كردن تير ه ها به انجام مي ر،ي .
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شرپع به آب دادن به آننا كردن  پ طدرداي آن رپز م د ار آبدي     نريزي تير ه ها به بع  از 

ول رپز كه به تير ه ها دادا مي ش  ا داطه شد  تدا م د اري كده ،دطح تير ده در تمدام طد         

هموارا تيس مي مان  پبع  از اجراي تمام تير ه ها پتشک شد ن آنندا سدس از آب دادن    

 ازيدک هفهده    ازطراپان آمادا ا،هفادا  ردي  كه د،ه اا نظار  ا،هفادا از تير ه ها را سس 

زمان ،اتو آننا صادر كرد كه نرهه منمي ا،و  ون ديد ا مدي شدود كده در بسدياري از      

كوتاهي سس از ،اتو يا حهدي  بد  از تشدک شد ن تير ده ا د ام بده        كار اا ها در زمان 

 ا،وتشک نش ا  كه ايشهباا ا،و پممر  ا،و تير ه ا،هفادا از آن مي كنن  كه بسيار ا

پيا شرسهه شودكه همي  مسئله باعن مي شود كه تير ه توردا در زمان حم  پن   ترك 

 مورد نظر غير اب  ا،هفادا شود.
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 ،اتو تير ه
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 ی واجرای سقفبتنتیر  ساخت

ي بعد  از كد  بند ي پاجدراي ميل درد اصدلي       بهن بال تو يح دادا ش  كه براي ،اتو تير 

 الب بن ي تيدر مدي   به پتاموتنا پبسه  آننا با ،يم آرماتوربن ي طبق ن شه مورد نظر نوبو 

  ،انهيمهر ا،هفادا ش  همانطور كه مي داني 52ر،  كه براي اجراي آپيز ،   از  وبناي 

،دانهي  42ي بهند ،انهي مهر ا،و در حالي كه  ديامو تيدر   32 يامو ،   تير ه بلوك 

،انهيمهر ا،و كه ايد  طاصدله را آپيدز ،د   مدي       52ي بهناتهالف ،   پ تير  ن ا،و مهر

ننا هم به اند ازا  آ،انهيمهر ا،هفادا ش  كه طول  52 وين  كه براي آن از  وبناي با ارتفاع 

اب  توجه ا،و كه بي  ميل ردهاي طولي تيرها پ ك  بن  از ،ن ناي البهه   .طول تيرها بود

 ش  تا ميل ردها به ك  بن  نچسب . ،انهيمهر ا،هفادا 4يا  3
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 ك  كشي زير تير

 بلوک

ي يدا ،دفالي ا،دو كده البهده      بهند بلوكناي مورد ا،هفادا در ،   هاي تير ه بلوك معموپ 

  نمي كن  پط ر به عنوان  الدب عمد  مدي    همان طور كه مي دانيم هيخ  ونه باري را ت م

،دانهيمهر هدم مدي     62،انهي مهر بودا پ اهي نيز آنندا را تدا    42نماي . عرض بلوكنا معموپ 

،انهيمهر ا،و. بلوكنا داراي لبه هايي هسهن  كه بو،ديله آن   01تا  02،ازد پارتفاع آننا بي  

بنهدر ا،دو از    نلي ا،هفادا مي شودرپي تير ه ها  رار مي  يرن . ا ر از تير ه با  الب ،فا
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بلوك ،فالي ا،هفادا شود تا به علو هم رن  بودن مصالح بع  از ،في  كاري رپي ،   

 ايجاد ،ايه ننماي .

 

 بلوك آجري

 

 اجرای سقف تیرچه بلوک

ي نوبو به اجراي تير ه ها ر،ي  كه در اي  زمان يدک ،در تير ده    بهناز اجراي تيرهاي بع  

بعد  از ت سديم    مدي  ذاشدهن ن  تير  رار دادا پ،ر دي ر آن بر رپي زمدي   ها را بر رپي يک 
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بن ي تير ه ها در هر دهانه به م  اري كه پزم ا،و ،ردي ر تير ه هدا را بده پ،ديله يدک     

باي د و شود كده حد ا   بعد       رار مي دادن  الب پ طناب بلن  كردا پ بر رپي تير بع ي 

ي طرپرطهه باشد   بهني مهر ميل رد تير ه در دات  تير ،انه 51تا52 ناز تمام ش ن ،فال تير ه

 .ي انجام شودبهنريزي اتصال توبي بي  تير ه پ تير  به تا بع  از 

 

 تیرچه ها بر روی سقف تیرچه بلوک نصب

بع  از باپ كشي ن تمام تير ه ها همزمان در زير آننا شمع هاي ن ن ارن ا نصب مي  ردد 

دپ بع از تمام شد ن ايد  كدار ابهد ا     عن ، وط تير ه ن ردد.ي ن ردد پ باتا زير تير ه تال

دادا مي شود پ،پس م  ار شدمع هدا را اطدزايش مدي دهديم پبعد         ر،ر تير ه در بلوك  را

 تا زماني كه تمام ،   ما با بلوك سوشي ا شود. اجرا مي كنيمبلوك  ذاري را 

 بيم يا ژئدون  اجرا شود تاي د پحهما باي در اي  زمان نرهه بسيار منمي كه نباي  طراموا شو

البهه در اصطالو عام به آن ژئون  فهه مي شود كه براي اجدراي آن در پ،در دهانده     ا،ون

 مي بن ند . زير آن را  الب  ،انهي مهري  رار دادا پ52هاي بزرگ بي  بلوك ها يک طاصله 

ا،دو كده    مث  اي دات  آن را سر كن  كار اي  ژئون  به  ذاشهه تا  ميل ردن دپ آدر طول 
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مدي  كه تع ادي از بار ،   بده آن پارد   باش ي دي ر اجرا ش ا بهنپ،ر ،   يک تير  رد

 البهه نام دي ر آننا كالف عر ي ا،و.شود.

 

 میلگردهای ممان منفی

ني ايجداد مدي  دردد    در م   تريه  اا مما ا،ونار دتريه  اا تير ه ها  ير از آنجايي كه

ميل درد تير ده را بو،ديله م ا،دبه ب ،دو مدي        طدر ن  شدود  مي  ردي ت م كه بو،يله ميل

 .كنن ا،هفادا مي  50يا 52 يا  0پمعموپ از ميل ردي به  طر  آپرن 

تري  دهانه كه تير ه به يک تير تهم ميشود ميل ردي را به صور   ونيا تدم نمدودا   آدر 

سدمو  ي  درار مدي دهديم پ    بهند هنناي تير يا ميل ردهاي تير آپ سمو كوتاا  ونيا را دات  

اي آن را با،ديم آرماتوربند ي مدي    تد مسه يم را رپي ميل رد طو اني تير ه  ذاشهه پ  ند   

 ممان منفي مي  وين .ن بن يم به اي   طعه ميل رد

 حرارتی میلگرد

 درد حرارتدي كده    آهنندا يدک ،دري ميل درد بدا ندام ميل      تمام ،   پ ذاشه  كليه ابع  از 

 ردهاي باپي تير ده  ود به ميلدر جنو عمرا  ش ميليمهر مي با 52يا 0يا 6معموپ  طر آننا 
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ميليمهدر   6با  طدر   از ميل رد. در اي  سرپژا مي دهن ،انهيمهر  رار 42الي 01به طاصله ت ريبي 

طدول بلدوك هدا  ذاشدهه شد  پ در پ،در        ر. يک ردي  از اي  ميل ردها دا،هفادا  ردي 

بده ايد    بند ي بسدهه شدود.    ايد  بدا ،ديم آرماتور    ردهدا ب مدام ايد  ميل  ت  رطدو. بلوك  درار  

 هاي حرارتي  فهه مي شود.ميل رد

 گردهای ممان منفی برای کنسولمیل

در اجراي سرپژا يک كنسول به عرض يک مهر پجدود داشدو كده بدراي ايد  كنسدول هدا        

  . رد حرارتي با د و طراپان اجرا ش ن ميلتير ه  وي تر در نظر  رطهه ش ا بود پاز باپ

 

 

 خیز منفی در سقف

از نصب تير ه رپي تيرهاي اصلي باي  د و شود كه ترك تدورد ي پيدا شرسده ي     ب  

مهر بو،يله تيرهاي  دوبي   1/5در تير ه پجود ن اشهه باش  كمر تير ه را به طاصله ح اكثر 

ن اا دارن  تا از شرم دادن آن جلو يري بعم  آپرن  بنهر ا،و تيرهداي  دوبي را طدوري    

 ،طح تراز  رار  يرد. ز،انهيمهر بلن  ترا 0  رار دهيم تا پ،ر تير ه در ح پد
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ندام   اي  تيز بسه ي به دهانه ،   داشهه پ بو،يله منن   م ا،ب تعيي  مي شدود كده بده   

ريدزي در صدور  اطدو     بده  تدا بعد  از    مي شوداي  تيز اجرا  تيز منفي ،   رايج ا،و.

لدب پنشسدو ،د      ،   تازا تراز  ردد پ ا ر اي  كار انجام نشود بع  از بداز كدردن پ ا  

  و  برداشهه پتراب مي شود.

 ریزی سقف تیرچه بلوک بتن

 بده  ريزي در يک رپز انجام ش  شرپع به  ريزي از يک  وشده بدود ابهد ا داتد  تيدر       به 

كده   ريزي باي  د دو شدود   به ريزي كردن  در زمان  به ريزي ش  پ بع  رپي بلوك ها را 

بده علدو    رپرييه  يدا تدراب شد  ،د      در يک ن طه از ،   دسو نشدود تدا باعدن طد     به 

ي باي  يرپار ه انجام شود پب پن  طع شد ن صدور   يدرد تدا     ريز به ،ن ي  ش ن نشود 

ي پيبدرا ميشدود پدي در    بهند ريزي ط ر تير  به در زمان  .يک ،   يک سار ه ب ،و آي 

 ن اط ،   پيبرا نمي شود.

كه تازا اجرا ش ا ان  حركدو   هايي به ريزي باي  د و شود كه اطراد بر رپي  به در زمان 

،   ا جرا ش ا پ بر رپي  به ن اشهه باشن  زيرا در كار اا هاي دي ر دي ا ش ا ا،و كه 

انجدام شد ا    بده  اجرا ش  الواري  ذاشهه ش ا پاز رپي آن عبدور طرغدون بدراي حمد       به 
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 ا،و كه اي  كار بسيار اشهباا پغلر ا،و زيرا اي  كار باعن مي شود كه  يدرا صدور   

ب پن  يرا اپليه پ تود يري توب به ظاهر ،فو شود كه اي  نوع  يرا  به نپذيرطهه پ

 در ،   ا،و. به ب تري  نوع  يرا پنامرغوب تري  

 

 تصاویری از پروژه

 

 

 اتصال تيرها به ،هون
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 تراك ميرسر
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 ك  كشي زير تير

 

 

 تجنيز كار اا

 


