
  و ارائه گزارش درس کار آموزينحوه اجرا 
  

  استاد فرید اسماعیلی

  

  زنجان گروه نقشه برداري دانشگاه آزاد اسالمی

  

  

  

  

  

  



دانشجوي گرامی ضمن عرض تبریک بابت گذراندن موفقیت آمیز دروستان تا کنون و رسیدن به مرحله اخذ 
  .جلب می نمایم درس کارآموزي، توجه شما را به نکات زیر در خصوص این درس

قبل از هر کاري دانشجویان عزیز باید آئین نامه مربوط به نحوه اجراي درس کار آموزي را که در ادامه 
صوب بودن آئین نامه، رعایت تک با توجه به م. امل مطالعه نماینداین فایل ارائه شده است، به طور ک

هاي مربوطه را می توانید از  همچنین آئین نامه و فرم. تک نکات درج شده در آن ضروري است
  .انتشارات دانشگاه نیز تهیه بفرمایید

  

نکاتی که دانشجویان رشته نقشه برداري که درس کارآموزي را با استاد اسماعیلی اخذ نموده اند 
  باید رعایت کنند

و رعایت کلیه موارد آئین نامه  می گرددهمانطور که بیان شد درس کار آموزي دقیقاً مطابق آئین نامه برگزار 
روند انجام درس کارآموزي از لحظه اخذ درس تا پایان ثبت نمرات در آئین نامه زیر توضیح داده  .ضروري است
برخی از نکات و خواسته هاي اینجانب به عنوان استاد این درس عالوه بر نکات آئین نامه اي به  اما. شده است

  :شرح زیر باید رعایت گردند

ü  دانشجویان پس از اخذ این درس و در طول مدت یک هفته پس از پایان روز حذف و اضافه، موظف می
هاي  ارگان و یا شرکتی که قصد انجام کارآموزي را در آنجا دارند، همزمان فرم اباشند ضمن هماهنگی ب

نب در دانشگاه زمان حضور اینجا. مربوطه را تکمیل و تأیید نموده و کار آموزي خود را شروع نمایند
 . اعالم می گردد  www.faridesm.irدر وب سایت  و تأیید محل کار آموزي براي امضاي فرم ها

  
ü مهر  و امضا به تکمیل و هفتگی بصورت مربوطه را فرمهاي ،کارآموزي مرکز به معرفی و نام ثبت از پس

 پروژه نهایی تحویل درباید  به استاد نامه مربوط و فرم .برسانید شرکت و سازمان در مربوطه مسئول
اشاره  پروژه قوت و ضعف نکات و فنی پیشنهادات کار، مراحل به دقیقاً فرمها تکمیل در .شوند ارائه

 .فرمائید
 
ü  در طول ترم در روزهایی که اینجانب در دانشگاه کالس دارم، پس از ساعات کالس ها امکان پاسخگویی

همچنین دانشجویان می توانند از طریق فرم موجود . به سؤاالت و راهنمایی دانشجویان میسر می باشد
ت خود ؤاالبه طور مستقیم مشکالت و س http://faridesm.ir/zanjan.htmدر پایین صفحه آدرس 

فقط در موارد همچنین . را به اینجانب ایمیل نمایند و از طریق ایمیل پاسخ خود را دریافت نمایند

http://www.faridesm.ir
http://faridesm.ir/zanjan.htm


در صورت . به اینجانب ارسال نمایند SMSاز طریق  فقطدانشجویان می توانند مورد ضروري را  ضروري
. یري یا پاسخ خواهم دادو یا تماس تلفنی با شما، مورد ضروري شما را پیگ SMSنیاز اینجانب از طریق 

لطفاً از هرگونه . حتماً نام و نام خانوادگی و دانشجوي درس کار آموزي را درج نمایید SMSدر ارسال 
 . اجتناب بفرمایید SMSبه غیر از  تماس تلفنی

 
ü  ثابت و (قبل از شروع کارآموزي حتماً شماره تماس مسئول مستقیم خود در ارگان یا شرکت مربوطه

به همراه آدرس کامل محل کارآموزي تان را در یک برگه جداگانه یادداشت کرده و ضمن درج ) موبایل
این برگه  می توانید. مشخصات و شماره تماس خودتان و امضاء نمودن، آن را به اینجانب تحویل دهید

حتماً در خصوص تماس تلفنی و یا . نیز تحویل نمایید) آقاي موالیی(ها را به دفتر کارگاه هاي عمران 
 . مراجعه حضوري استاد، با مسئول کارآموزي تان از قبل هماهنگ نمایید

  

  نکات تهیه گزارش کار آموزي
آئین نامه کارآموزي به طور کامل توضیح نحوه نگارش گزارش کارآموزي و موارد مندرج در آن در جزئیات کامل 
ضمن ضرورت رعایت کامل مفاد آئین نامه، موارد زیر نیز در نگارش گزارش کارآموزي باید . داده شده است
  .رعایت گردند

از تصاویر و یا نقشه هاي (شهر   نقشه روي بر آن نمایش و دقیق آدرس قید با پروژه اجراي محل •
www.maps.google.com مشاور، نام کارفرما، نام همچنین نام. درج شود) میتوانید استفاده کنید 

 . پیمانکار نیز به طور کامل باید درج گردند تلفن و آدرس و
 .شوند ارائه مستندات باید و عکس با ترتیب به کارآموزي حین در اجرایی موارد کامل شرح •
  .شوند ارائه گزارش در طرح اجرایی هاي نقشه از اي نمونه •
 .ارائه شوند PDFو   Wordش نهایی حتماً در هر دو فرمت رافایل گز •
 و تلقی شده تقلب موضوع ) استاد تشخیص با( اینترنت از شده کپی هاي گزارش ارائه صورت در ضمنا •

گزارش  دانشگاه انضباطی کمیته به گزارش تخلف در درس همراه به مراتب صفر نمره ارائه ضمن
 .میشود

 و ها دانسته .نمائید اجتناب جدا کارآموزي گزارش در ... و کتاب کپی و تئوري هاي دانسته ارائه از •
 گزارش لزوما حجیم گزارش .هست ارزشمند خودتان و در قابل یک گزارش علمی زبان به شما تجربیات
 !نیست خوب

http://www.maps.google.com


 شده قیمت تماممصرفی،  مصالح اجرایی، عوامل دستمزد روز، قیمتهاي لیست از شرحی گزارش ارائه در •
 . ارائه گرددمهندسی قیمت خدمات مختلف  ویا  حجم واحد در 

  .ارائه روند گردش کار در محل کار آموزي مفید خواهد بود •
ارائه یک نتیجه گیري کلی از روند حضورتان در کارآموزي و مشکالت و نقاط قوت ارگان و یا شرکت  •

  .مفید خواهد بود) در آئین نامه کار آموزيعالوه بر قالب ارائه شده (مربوطه در حد یک صفحه 
مجدداً تأکید می گردد که گزارش کار آموزي تان باید با رعایت کامل شیوه نامه نگارش و مواردي که بر  •

  . اساس آئین نامه باید در گزارشتان درج نمایید، تدوین گردد

  

خواهد بود و  )ترم اخذ درس کارآموزي( زمان تحویل گزارش کار آموزي تان پس از پایان امتحانات ترم
با توجه به ماهیت درس و . درج خواهد شد http://faridesm.ir/zanjan.htmزمان دقیق آن در آدرس 

هستید، موظف به پیگیري مداوم اطالعیه ها از طریق وب سایت و تماس مداوم با جو اینکه شما دانش 
  . می باشیداستادتان 

  

  موفق و پیروز باشید

  د اسماعیلی   فری

farid_63@yahoo.com 

  

http://faridesm.ir/zanjan.htm
mailto:farid_63@yahoo.com












 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 







 



 

 

 

 

دقت شود كه حتماً گواهي اتمام دوره كار آموزي به نام كارآموز از طرف شركت، ارگان و يا سازمان 
مربوطه خطاب به دانشگاه آزاد اسالمي واحد زنجان در قالب يك نامه سربرگ دار با مهر، امضاء، 

شماره و تاريخ در پايان كار آموزي بايد ارائه گردد. 


