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 شرکت صنعتی تیر و ستون پارس کارآموزیمحل 

 )واحد: دفتر فنی(
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

  مقدمه:

سال به طول می انجامد بادرسهای تئوری در دوره کار که دو  ويان رشته معماریدانشج

آشنا میشوند ولی باز نیاز  آشنا میشوند وتا حدودی با مسائل مختلف ساختمان سازی

به کسب تجربه دارند وکسب اين تجربه میسرنیست مگر انكه دانشجويان درسر 

کارمطالبی راکه در کتابها خوانده اند لمس کرده وبا چشم خود طريقه انجام کارها 

راببینند وبه همین دلیل دو واحد را به همین امر اختصاص داده اند که اين واحد جزو 

 ترم وگرامیحدهای اين دوره می باشد. باتشكر و قدردانی از اساتید محمهمترين وا

که زحمات زيادی برای اينجانب کشیدند که همیشه  بخصوص مهندس علوی نژاد

كر میكنم پاسخگوی سواالت من بوده اند چه درکالس وچه خارج از کالس.ودرآخرتش

 رداری جهرممحترم دفتر فنی شهو مهندسان  داری جهرمشهر محترم ازمسؤالن

و مهندس پاساالر و مهندس مبشری و مهندس آصفی و مهندس  ژادمهندس نامورن

که فضای مناسب  شهردار محترم شهر جهرم استواریقای مهندس آبخصوص و  باقری

 را برای اينجانب درمحل کار  فراهم آوردند.

 بررسي بخشهاي مرتبط بابخش علمي كارآموزي:

باشد زيرا انسان بدون خوراك قادربه ادامه حیات نیست  اولین نیازطبیعی انسان غذا می

.دومین نیازانسان مسكن می باشد ومكانی که در ان زندگی میكند و فرزندانش را بزگ 

میكند ودر ان به زندگی ادامه می دهد. مسكن تنها به ساختمان مسكونی ختم نمیشود 

به همین دلیل تمام بلكه شامل ساختمانهای اموزشی ودرمانی واداری نیز میباشد.

ارگانها ونهادها نیازمبرم به ساختمان دارند. در تاسیس يك ساختمان نیازبه همكاری 

ز میباشد مهندس عمران ومعماروتكنسین ساختمان وحتی مهندس برق وتاسیسات نی

 مرتبط با تمام رشته هامیباشد. به همین دلیل رشته معماری

 سی آموخته ها وپیشنهادات:برر



 

 - 4 - 

ايی راکه برای احداث يك ساختمان صورت میگیرد بسیار گسترده میباشد اصوال کاره

وبه علت محدود بودن زمان کارآموزی نمیتوان تمام کارهای انجام شده راديد و از 

نزديك لمس کرد.در اين مجموعه سعی شده است تاحدودی به بیان مراحل مختلف 

وقالب بندی وآرماتوربندی  اجراازقبیل تخريب وآماده سازی زمین وساخت و اجرای بتن

 واجرای سقف تیرچه بلوك پرداخته  شود.

 

 تخريب:

زمین احداث اين منزل مسكونی يك زمین صاف وهموارشده نبود بلكه يك ساختمان 

فرسوده وکلنگی بود که بايد تخريب میشد. تخريب اين ساختمان در دومرحله صورت 

ديوارها وکف ان توسط  گرفت که ابتدا سقف ان توسط کارگران تخريب شداما

لودرتخريب گرديد وپس ازآن اقدام به خروج همه نخاله ها از محل شد. قبل از اين 

مرحله اقدام به بريدن همه تیراهنهای سقف توسط هوا برش شد و همه درب وپنجره ها 

 و تمام کابینتها وشیرآالت ولوله های آب از محل کارگاه خارج شد.

 

 

 يب:رعايت اصول ايمنی در تخر

قبل از هر چیز بايد روش تخريب مشخص شود و کار برای عوامل اجرايی شرح داده 

شود. تخريب در معابر عمومی بايد درمحوطه ای محصور با نرده های حفاظتی به ارتفاع 

دو متری انجام شود. کلیه کارگران میبايست مجهزبه کاله ايمنی باشند ودر ساعات غیر 

دام به برداشتن حصار کرد. به هیچ عنوان نبايد مسیر کاری به هیچ عنوان نبايد اق

ريزش آوار به عنوان مسیراصلی انتخاب شود ودر هنگام عملیات تخريب از اب برای ته 

 نشین کردن غبار در محیط جلو گیری شود.

البته در اجرای اصول ايمنی درعملیات تخريب اين پروژه ازحصار و نرده به علت خلوت 

نشد اما برای ايمنی و اطمینان بیشترراههای ورودی به صورت  بودن محیط استفاده

 موقت مسدود شد وهمچنین از آب پاشی برای کم کردن گردوخاك استفاده شد.


