
 دانشکده مهندیس عمران                                    بسمه تعایل                                                      نام دانشجو : محمدرضا رستم خانی                                                

کت ماندگار بنا ایرانیان                                                                                                                                                            95481234شماره دانشجونی :   عنوان کارآموزی : واحد کارآموزی عمران در شر

 خیابان گلفام  –خیابان نلسون ماندال  –آدرس  محل کارآموزی : تهران                                                      آموزی : دکتر پدرام قادری                                                                                                     استاد کار 

کت ماندگار بنا ایرانیان - 9واحد  – 5طبقه  – 56پالک                                                : دکتر نارص شابختر                                                                                                            مدیر کارآموزی  شر

 

 1398تابستان                                                                                                                 

کت:                                                                                                                                                                                  خدمات شر

کت:  ه دربار                                                                      طرایح و تهیه نقشه های اجرانی . 1                                                                                                                                     شر

کت در اسفند ماه  بازسازی و زیباسازی )معماری داخیل(. 2                                        اداری و سایر فعالیت های عمرانی با نام آژند سیمان -با هدف ساخت و ساز مجتمع های مسکونی و تجاری 76 شر

 نظارت حقوقر . 3    با تجدید سازماندیه و جذب اعضا جدید مبادرت به فعالیت در زمینه ساخت و ساز و ارائه خدمات                                         1388به ثبت رسید. در سال 

کت طر  کت آژند سیمان به نام شر  نوسازی و احداث. 4ح و ساخت ماندگار بنا ایرانیان                                              مهندیس نمود. در این مقطع بنا به صالحدید اعضا با تغیتر نام شر

ی مدیریت             کت خدمانر نظتر طرایح و ساخت، نظارت، بازسازی و زیباسازی، مشاوره فتی و حقوقر و همچنیر  فتی و حقوقر قراردادهای ساختمانی مشاوره . 5                              اقدام نمود. هم اکنون شر

 ی ساختمانمدیریت و نگهدار . 5                                                                                  و نگهداری ساختمان را ارائه میکند.                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                         

پیشنهادات:  

ح زیر است:  کت ماندگار بنا ایرانیان صورت گرفت که خالصه و چکیده این فعالیت ها به شر  شدن واحد کارآموزی به دانشگاه پیشنهاد میکنمبه منظور بهبود و کاراتر                     کارها و فعالیت های مختلفی توسط اینجانب در شر

ی اطالعات و درک مفهوم . 1  ی فراگتر کت بزرگ و معروف قراردادهای همکاری                             و آشنانی با مراحل تهیه  HSEمطالعه منابع و کتاب های مربوطه نظتر همراه ناظر ساختمان و همچنیر  به صورت مستقیم با چندین شر

چه محاسبات سازه بتتی      ی                                                                                                                                                                                دفتر کت ها را به دانشجوهانی که قادر به یافیر  مکانی برای بسته و این شر

کت                                                                                   2 ل پروژه در دست اقدام این شر  ای این موضوعکارآموزی نیستند، معرقی کند تا دانشجویان دغدغه ای بر                                                                     .نظارت و کنتر

 نداشته باشند.                                                                         .طرایح پالن یک ساختمان نگهبانی                                                                                               3  

ده نشدن واحد کارآموزی، امتحانات ترم                                 رای ساختمان نگهبانی طرایح شده                                                                                                .برآورد هزینه های نایسر از اج4 ی پیشنهاد میکنم برای فشر  همچنیر

کت و نحوه تعامل با پیمانکار و کارفرما                                           .بازدید و آشنانی با فایل ها و مک5 ی گردش کار شر کت و شهرداری و همچنیر ی شر ی مشکیل برای کارآموز پیش        اتبات بیر  یاید. نکیم زودتر به پایان برسد تا از این بابت نتر

                                                                                                                                                                                                                            

کت:                                                                                           ل پروژه در دست اقدام این شر  برآورد هزینه های نایسر از اجرای این ساختمان نگهبانی طرایح شده:                                               نظارت و کنتر

       : کت،                               طرایح پالن یک ساختمان نگهبانی : پروژه نظارنر در دست اقدام شر  واقع در شهرک محالنر

 

 

 

 

 

 

 

 

 پالن طبقات                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 حال و پذیرانی                                                                   حیاط پروژه                                                  شمایل پروژهنمای                                              تابلو اطالعات پروژه            

 

 اشکاالت اجرانی گرفته شده از پروژه:                                                                                                                                                                                                                            

 به خصوص درمورد حیاط  عدم انتقال زباله ها از محل پروژه. 1                                                                                                                                                                                                                                

 پروژه                                                                                                                                                                                                                                 

 اتصال رابیتس سقفعدم استفاده از ضد زنگ در محل های . 2                                                                                                                                                                                                                                

ی  تعبیه نامناسب. 3                                                                                                                                                                                                                                  نرده های راه پله به صورنر که امکان باال رفیر

 کودکان از نرده ها وجود دارد و خطرآفرین است                                                                                                                                                                                                                                 

 نرده های نامناسب پنجره ها. 4                                                                                                                                                                                                                                

 عرض کم درب شویس بهداشتر تمایم واحدها. 5                                                                                                                                                                                                                                

 هواکش عدم استفاده از شیشه سکوریت و مقاوم برای محفظه. 6                                                                                                                                                                                                                                

  باالی پاسیو                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         تعداد کم پنجره های هواکش در باالی پاسیو  . 7                                                                                                                                                                                                                                

 پاسیو                                             راهرو                                     راهرو و شویس بهداشتر                                        ابیتسر 


