
 (59اصالحیه بهمن ماه )  معماری  کاردانی نقشه کشی  آیین نامه کار آموزی دانشجویان
 ضوابط کلی ( الف 

 .ساعت کار آموزی  با توجه به ضوابط زیر می باشند 042معماری موظف به گذراندن  کاردانی نقشه کشی دانشجویان -1

 .را گذرانده باشد « 0ریتمرین معما»دانشجویان برای اخذ واحد کارآموزی  باید درس -0

ثبت نام واحد کارآموزی همزمان با تاریخ ثبت نام یا حذف و اضافه سایر دروس موسسه می باشد و در صورت انتخاا  واحادن نماره    -3

در لیست نمرات ثبت گردد و پی گیاری ایان مراحاع بعهاده     ( زمان نهایی اعالم نمره) دانشجو باید در مهلت اعالم شده توسط آموزش

 .نمره دانشجو صفر منظور می گردد نن مهلت آموزش برای ثبت نمرهدر صورت پایا.جو می باشددانش

و مادیر گاروه   دانشجویانی که در ترم بهمن اقدام به اخذ واحد کارآموزی می نمایند می توانند کارآموزی خود را باا همااهن ی    :تبصره

 .شهریور به آموزش ارائه شود02تا تاریخ  داکثرح ندر تابستان انجام دهند و نمره ایشان باید استاد مربوطه

درج مهر مهنادس  موافقت و  اعالم) مراحع اداری مربوطه نبعد از اخذ واحد کارآموزی  بیست روز حداکثر  دانشجو موظف است ظرف-4

 .انجام دهدرا  (واحد کارآموزی و تکمیع فرم معرفی نامه به واحد کارآموزی

کاه در  )انجام مراحع بعدی با اساتاد کاارآموزی   اطالع و جهت  رصت بعد از انتخا   واحد کارآموزی؛در اولین فدانشجو موظف است -5

 .هماهن ی های الزم را انجام دهد( انتخا  واحد درج شده است

کارآموزی انتخابی توسط دانشجویان باید یک شرکت مهندسین مشاور دارای شماره ثبات و یاا یکای از ارگانهاا و موسساات       واحد -6

ساازمان نظاام    باه کاار از ساوی   دارای پروانه اشاتاا   که  دفاتر نظام مهندسی و...( و  راه و شهرسازیوزارت  شهردارین)دولتی معتبر 

 اشتاا  به کاار   در واحد انتخابی دارای مهر (مهندس معمار یا عمران)در همه موارد سرپرست کار آموزی) .مهندسی استان اصفهان باشد

 .(باشد 3یا  0یا  1پایه  نظام مهندسی

 :محع کارآموزی که دانشجو انتخا  می نماید می تواند یکی از موارد زیر باشد-7

  باشد  3یا پایه  0یا   1پروانه اشتاا  به کار پایه  دارای عمرانیا  معماردفاتر نظام مهندسی که دارای مهندس. 

 عماران یاا   معماار دفتر فنی زیر نظر مهندس و دانشجو در  ارگان ها و سازمان های دولتی به شرط آنکه دارای دفتر فنی باشند 

 .فعالیت نماید 3 ای 0 ای  1 هیپروانه اشتاا  به کار پا یدارا

  پروانه اشتاا  به کار  یدارا حاضر در شرکت عمرانیا  معمارزیر نظر مهندس  دارای مجوز معتبر وشرکت های مهندسین مشاور

 .فعالیت نمایند 3 ای 0 ای 1 هیپا

 3 ای 0 ای  1 هیپروانه اشتاا  به کار پا یدارات پیمانکاری دارای مهندس عمران یا معمار شرک  . 

معمااری  در رشته ( پایه یک یا پایه دو  یا پایه سه)سرپرست کارآموزی الزاما باید مهندس عمران یا معماری دارای پروانه اشتاا  به کار-

 .و در واحد کارآموزی مشاو  به کار باشد(اصفهان باشد نظام مهندسی استان مهردارای )باشد و یا عمران 

  

 :تذکر

 .می باشد ممنوعبه کار  دارای پروانه اشتاا  فاقد مهندس معمار یا عمرانفعالیت دانشجویان در شرکت های پیمانکاری 

و یکای از   شود مرتبط با معمااری ذار می مکان های یاد شده مشاو  به کار شود و کارهایی که به وی واگ دفاتر فنیدانشجو باید در  -8

 .قابع قبو  نمی باشدکارآموزی وی  در غیر اینصورتباشد  موارد زیر

 .نظارت بر قسمت های اجرایی ساختمان و مستند سازی بصورت عکس و متن و اطالع کامع دانشجو از گزارش کارهای انجام شده-8-1

و نقشه هاای اجرایای و    0سه بعدی بهمراه فعالیت در ترسیم نقشه های فاز انجام طراحی های داخلی و یاخارجی با نرم افزارهای -8-0

 .اطالع کامع دانشجو از گزارش کارهای انجام شده

 .طراحی پالن و نقشه کشی مهندسی مشروط بر تسلط دانشجو بر کارهای انجام شده-8-3

 .واحد کارآموزی الزاما باید در محدوده شهر اصفهان باشد محع -9

رآموزی بهتر است دارای چندین پروژه در حا  اجرا باشد تا دانشجو بتواند با مراحع مختلف طراحی و ساخت پروژه ها آشانا  واحد کا-12

 .شود و دانشجویان موظفند محع کارآموزی خود را به گونه ای انتخا  نمایند که تا حد امکان با فعالیت های بیشتری آشنا شوند

در زمان های کارآموزی خود را به استاد کارآموزی اطالع دهد در غیر اینصاورت عواقاآ آن باه     دانشجو موظف است هرگونه تاییر-11

 .عهده دانشجو می باشد

یا با واحد کارآموزی تمااس ب یارد  و    مرتبه به صورت تصادفی به محع کارآموزی مراجعه نماید سه در صورتی که استاد کارآموزی -10

 .دانشجو منظور می گرددبرای  مره صفرنباشد ن حضور نداشتهدانشجو در محع 



 .ساعت می باشد 4و در روز های پنج شنبه  .ساعت می باشد 8تعداد ساعات کارآموزی در هر روز حداکثر -13

تاریخ درج شده در فرم تایید و معرفی نامه باه واحاد   امضاء و ضمنا تاکید می شود تاریخ محاسبه شروع کارآموزی برای دانشجو پس از 

 .می باشد( آقای مهندس منصوری) یا معاونت (آقای مهندس برومند)گروه از جانآ مدیریت( 0فرم شماره )ی کارآموز

 کارآموزیاداری مراحل (ب

 سایت موسسه آموزش عالی سپهرو  دانلود فرمهای کارآموزی از -1

 انتخا  محع کارآموزی-0

اجاازه پاذیرش و    خطا  به واحد کارآموزی به منظور( ر شودذک مشخصات دانش اهی دانشجو)تنظیم درخواستی از جانآ دانشجو  -3

سرپرسات  )جهت دریافات مهار مهنادس    ن(آقای کیوانفر)آموزش دانش اهتاییدمهر ر مهندس مربوطه باگذراندن دوره کارآموزی زیر نظ

  .(1فرم شماره)واحد کارآموزیدر فرم اعالم موافقت پذیرش در  (در صورت وجود)و دریافت مهر و امضا مدیر  واحد کارآموزی (کارآموزی

 محماد علای   آقای مهندس)اخذ امضاء مدیرگروهارائه فرم اعالم موافقت پذیرش در واحد کارآموزی جهت  و به موسسه سپهرمراجعه -4

یافات  درو ( آقاای کیاوانفر  )یا مدیر آموزشی ( آقای دکتر بختیار)و رئیس دانش اه ( منصوری میثم آقای مهندس) یا معاون گروه(برومند

  .(خانم حیدری)از واحد آموزش  هافرم  شماره برای

 .فرم معرفی نامه به واحد کارآموزی تحویع-5

 .(3فرم شماره)ی حضور در واحد کارآموزیتکمیع فرم اعالم زمان بند -6

و معرفای باه واحاد    تاییاد   فارم  و (1فرم شماره)اعالم موافقت پذیرش در واحد کارآموزیفرم  نفرم های تکمیع شده و تحویع ارائه-7

به اساتاد کاارآموزی و مشاورت باا ایشاان دربااره        (3فرم شماره) فرم  زمانبندی حضور در واحد کارآموزیو ن (0فرم شماره)کارآموزی

 .چ ون ی تنظیم گزارش کارآموزی
انشجون به واحد کارآموزی مراجعه با توجه به این که استاد کارآموزی به صورت تصادفی در چند ساعات از زمان های اعالم شده توسط د: 1تذکر

 .و شرایط دانشجو را بررسی می نمایدنالزم است که دانشجو در ثبت مشخصات واحد کارآموزی دقت کافی به عمع بیاورد

کسار   نمره از نمره نهایی 4در صورتی که دانشجو در هن ام مراجعه استاد کارآموزی در محع حضور نداشته باشد به ازای هر بار غیبت : 0تذکر

 .خواهد شد

 . حفظ نمایدپیشنهاد می شود دانشجو کپی تمام فرم های تحویلی را : 0تذکر

ه آن باه سرپرسات کاارآموزی جهات     ئتوسط دانشجو  و ارا (4فرم شماره)فرم پایان دوره کارآموزیتکمیع و   گزارش کار دورهتهیه -8

 .ای ترم جهت اطالع از زمان مصاحبهمراجعه به گروه در انته وپس از اتمام دوره کارآموزی  و اعالم نمره تکمیع قسمت ارزیابی

 .و ارزیابی نهایی دانشجو در روز مصاحبه تکمیع شده  به  استاد کارآموزی( 4فرم شماره)ارائه گزارش و اصع فرم پایان دوره-9

 ضوابط تهیه گزارش کارآموزی (ج

 :آماده شوند رش های کارآموزی باید به صورت زیرگزا

 (نیازی به صحافی نمی باشد.)ها باید به صورت فنری شده باشد پروژه -1

 .برای سرتیترها تایپ شود  boldبرای متن اصلی و به صورت  bnazanin 14 مطالآ گزارش باید با فونت-0

 .سانتیمتر باشد 0سانتیمتر  و از سمت راست  1.5حاشیه صفحات از باال و پایین و چپ -4

 .باید دارای شماره و زیر نویس و ماخذ باشند تصاویر و جداو  و نقشه ها-5

 "10ن1392کبارین ":مثا . نام خانوادگی صاحآ اثرنتاریخ انتشار  و شماره صفحه آورده شود "ماخذ در این قسمت به صورت

 .تایپ شود "ن ارنده: ماخذ "در مواری که تصویر یا نقشه یا جدو  توسط دانشجو تهیه شده است باید عبارت 

. مقالاهنتاریخ انتشارنناشار  /ابع مورد استفاده باید در پایان گزارش به صورت  نام خانوادگی نویسندهننام نویساندهننام کتاا   فهرست من

 ". نانتشارات دانش و فن1392کبارینسیاوشندیتایع های ساختمانین":مثا .آورده شود

 :گزارش کارآموزی باید دارای بخش های زیر باشد-6
 (موجود در ادامه این آیین نامه مطابق قالآ)طرح روی جلد 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 کارآموزی  دوره کپی گزارشات هفت ی و کپی نامه پایان. 

 فهرست مطالآ 

 (تاریخچه ننمودار سازمانینمعرفی مختصر  قسمت های مختلف واحد کارآموزی)معرفی واحد کارآموزی 

 آموزی در مورد  اجرایی بودن این طرح هانتایج و پیشنهادات دانشجو  و نظرات سرپرست و استاد کار 

 دانشجویان متناسآ با فعالیتی که در واحد کارآموزی انجام می دهند باید بخش هایی را به این گزارش اضافه کنند. 



 

 

 
 

 موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان

 

 

مهندسی تکنولوژی معماریگزارش کارآموزی رشته   

 
 نام واحد کارآموزی

شرکت مهرازان ایران :مثا بعنوان   

 
 نام دانشجو

امیرعلی معماران :بعنوان مثا   

 
 شماره دانشجویی

  87285173022: بعنوان مثا 

 

 نام استاد کارآموزی

آقای دکتر عالیی :بعنوان مثا   

 
 نام سرپرست کارآموزی

آقای مهندس عربشاهی: مثا بعنوان   

 
95 آذرماه: بعنوان مثال  

 
 



 

 2فرم شماره          
 

 

 

 

 

 
 .............................:نام استاد کارآموزی 

 

 ……………………………………مدیریت محترم 

 
 احتراما سالم علیکم

 

 …………………به شماره دانشجویی   معماریدانی نقشه کشی کار  هرشت دانشجوی..……………………خانم/آقا بدینوسیله

 .معرفی می نماید درسی واحد  0 ساعت در قالآ  042 مدته ب را جهت گذراندن دوره کار آموزی  

 

 نتوسط آن واحد آن واحد می باشد و باید تحت نظر سرپرست معرفی شدهنشجوی فوق موظف به رعایت قوانین الزم به ذکر است که دا

 .به فعالیت بپردازد

 

 

 

 

 

 

         

 

    

 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                          

 

 :تاریخ 

 :شماره 

 :پیوست 

 «کارآموزی به واحد معرفی  تایید وفرم »

 

 آقای حسینقلی کیوانفر

 مدیر آموزشی موسسه

 غیرانتفاعی غیردولتی سپهر اصفهان

برومند آقای مهندس  

 مدیر گروه معماری
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 1فرم شماره 

 

 

 

 

 
 

 .............................:نام استاد کارآموزی

 

 

 

 معماری موسسه آموزش عالی سپهر اصفهان مدیر گروه محترم 

 

 احتراما سالم علیکم

 

 

این واحد را بدین وسیله موافقت …………………………به شماره از آن موسسهمعرفی نامه کارآموزی ارسا  شده پیرو 

  ارت و سرپرستینظتحت   1-1در ساعات اعالم شده در فرم  ...................………...........…دانشجو  جهت انجام دوره کار آموزی

 .اعالم می نماییم   ..………………….………خانم مهندس/آقا

 

 

 

 

 

 

 :نام واحد کارآموزی

 

 :د کارآموزیشماره ثبت واح

 

 :آدرس واحد کارآموزی

 

       :                                                                                                                            کد پستی واحد کارآموزی

 

 :(در صورت وجود)داخلی  محع  فعالیت دانشجو          :                                           واحد کارآموزی  ثابت تلفن

 

 :تلفن همراه سرپرست کارآموزی
 

 :تلفن همراه دانشجو

 «واحد کارآموزی موافقتاعالم فرم »

مهر و امضاء  مدیریت 

 واحد کار آموزی
 مهر و امضاء سرپرست  کار آموزی

(سازمان نظام مهندسی در رشته معماری یا عمران(3یا0یا1پایه )مهر اشتاا  به کارالزاما )  



 1 -1فرم شماره 

 

                     

  

 ...................................:نام استاد کارآموزی

 

  

 عناوین فعالیت های انجام شده در طول روز ایام هفته

 شنبه

..........مورخ   
 

 یک شنبه

..........مورخ   
 

 دوشنبه

..........مورخ  
 

 سه شنبه

..........مورخ   
 

 چهارشنبه

..........مورخ   
 

 پنج شنبه

..........مـورخ   
 

:مشکالت موجود در واحد کارآموزی  

 
 

 

 

:پیشنهادات دانشجو  

 

 

 

 

 

 

 

:نظر سرپرست کارآموزی نسبت به پیشنهادات دانشجو  

 
 

 

 

 

:و امضاء سرپرست کارآموزی  مهر              :                                                 نام و نام خانوادگی و امضاء دانشجو   
 

 

.داده می شودتحویل  استاد کارآموزی به ی توسط دانشجو تکمیل می گردد و آموزبه تعداد هفته های کار این فرم                        

 « فـرم  خالصه گزارش هفتگی »

 

 



 3فرم شماره  
 

 

 

 
 

 

 :..........................نام استاد کارآموزی 

 

 

 .......................................................شماره دانشجویی                    ...............: ..................................نام ونام خانوادگی دانشجو         

 ...................................................... کار آموزی نام سرپرست         

 .........................................................تاریخ پایان کارآموزی............................................................             تاریخ شروع کارآموزی      

 

رد
ف

ی
 

 ساعت روز هفته

 ورود

 ساعت

 خروج 

 جمع

 در روز ساعت 

تاریخ مراجعه استاد 

کارآموزی به محل 

 فعالیت دانشجو

 وضعیت دانشجو در محل کارآموزی

این قسمت توسط استاد کارآموزی )

 (تکمیل می گردد

      شنبه  1
      یکشنبه 0
      دوشنبه 3
      سه شنبه 4
      چهارشنبه 5
      شنبهپنج 6

 

 

 

 «فرم زمان بندی حضور در واحد کارآموزی»

 



 

 4فرم شماره  

 

 

 

 

 
 : ........................................نام استاد کارآموزی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کارورزی/ نظریات سرپرست کارآموزی 
 عالی

 نمره 4

 خو  

 نمره 3

 متوسط

 نمره 0

 ضعیف

 نمره 1

     حضور وغیا  و رعایت نظم و ترتیآ

     یریمیزان عالقه به همکاری و فراگ

     کسآ تجربه کاری و بکارگیری تکنیک ها

     ارزش پیشنهادات کارآموز جهت بهبود کار

     کارآموزیکیفیت گزارشهای کارآموز به واحد

 

 : ..................................................سرپرست کارآموزی     ...............................    : .....................انوادگی دانشجو نام ونام خ

 : ....................................................ترم و کد کارآموزی  ...............         :  .................................................شماره دانشجویی 
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                  ....................             .....................................: ............محع کارآموزی

پیشنهادات سرپرست کارآموزی جهت بهبود برنامه کار 

 :آموزی

 

 

 

 

 

 

 امضاء سرپرست کارآموزیمهر و 

 تاریخ                     

 :توضیح 

 

 

      امضاء سرپرست کارآموزی  

 

 

                                                                                                           

  مهر و امضاء مدیریت واحد کارآموزی

  

                                                                                                                             

 تاریخ

 

 نمره نهائی به حروف                               نمره نهایی به عدد

 « فرم پایان دوره کارآموزی»



 5فرم شماره 

 

 

 

 

 : ............................نام استاد کارآموزی   

 

 .........................................................تاریخ پایان کارآموزی...............................................             .............تاریخ شروع کارآموزی      

 

 

 

 :آدرس محل کارآموزی

 

:پستی واحد کارآموزیکد  شماره همراه سرپرست کارآموزی  شماره ثبت واحد کارآموزی 
 

 :نام واحد کارآموزی

    

 شماره تلفن ثابت جدید شماره همراه دانشجو

(در صورت عدم تایید شماره قبلی)  

داخلی  محع  فعالیت دانشجو 

(:در صورت وجود)  

 شماره تلفن ثابت محع کارآموزی

    

 ساعت بررسی تاریخ بررسی حضور
حضور یا عدم حضور کارورز 

 ( دانشجو)
 توضیحات
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 « رم گزارش  بازدید از محل کار آموزی توسط استاد کارآموزیف»

 محع درج مهر  مهندس سرپرست کارآموزی


