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پاکدشت- بلوار امام رضا (ع)- شهردارى پاکدشت

مبانی تئوریک     کار عملی    ایده های کارآموز

گزارش کارآموزى دوره کارشناسى

شرح خالصه اى از فعالیت ها

معرفى محل کارآموزى

روند کیفى فعالیت ها

مهارت ها 
کار با نرم افزار

مشارکت در کارگروهى

نقشه بردارى

برنامه ریزى شهرى

طراحى شهرى

ارتباط با محل کارآموزى

دانشجو:سینا دژآگه- 97555101
استاد راهنما: دکتر محسن صفار دزفولى

مسئول کارآموزى: مهندس مسعود محمدیان
دانشگاه علم وصنعت

دانشکده مهندسى معمارى و شهرسازى 

رشته طراحى صنعتى-بهار و تابستان 1401

آشنایى با قابلیت هاى و محدودیت هاى یک طراح در همکارى با واحدى صنعتى-عمرانى
آشنایى با اصول طراحى شهرى، مبلمان و تکامل محیط شهرى

آشنایى با منابع تئوریک ارزشمند درباره طراحى شهرى، برنامه ریزى شهرى و نقشه بردارى
آشنایى با تعامالت، همفکرى هاى و نشست هاى بین رشته اى

ارتقاى سطح توانمندى کار با نرم افزارهاى طراحى (اتوکد، اکسل و کتیا)
بهره مندى از مشاوره ها و تجربه هاى مهندسان عمران، برنامه ریزان شهرى و کادر خدماتى

واقع بینى و درك جایگاه طراح در یک واحد دولتى-فنى
بازنکرى در نحوه ى ارائه ایده ها و نتایج طراحى براى انتقال بهینه مطالب به یک گروه صنعتى

ایده پردازى و انجام فعالیت هاى تحلیلى میدانى
استقبال کارآموزان از نتایج و نوید اجرایى شدن آن در صورت فراهم شدن منابع در آینده

از تاریخ 1401/3/1 تا تاریخ 1401/5/4  

حرفه ای

کمی حرفه ای

متوسط

مبتدیانه

آموخته ها و دستاوردها

پیشنهادها و ایده ها
اساس مصوبه  بر  در سال 1372  پاکدشت   شهردارى 
وزارت کشور تأسیس شد. هدف از تاسیس شهردارى 
در این شهر خدمت رسانى عمومى به شهروندان، خدمات 
سبز  فضاى  مردم، ساخت  به  عمرانى  شهرى، خدمات 
در شهر، دادن پروانه کسب و پروانه ساخت به مردم، 
نظافت  و  شهر  زیباسازى  ساختمان سازى،  بر  نظارت 
شهر است. ساختمان شهردارى این شهر از بدو تاسیس 

تاکنون در بلوار امام رضا (ع)  واقع شده است.

فعالیت کارآموزى بنده در واحد کارشناسى شهرسازى و معمارى شهردارى 
پاکدشت، زیر نظر مهندس محمدیان به انجام رسید:

فاز نخست: شرکت در بازدید ملک ها و زمین ها براى اهداى جواز ساخت
فاز دوم: آشنایى با طرح هاى جامع شهرى از جمله طرح تفصیلى و طرح هادى
فاز سوم: بررسى نقشه هاى شهرى و تعیین حدود و ثغور چهار نوع بافت ملکى

فاز چهارم: بازدید از «واحد طراحى فضاى سبز»، ، «خدمات شهرى» و...
فاز پنجم: بازدیدهاى میدانى از پارك معلم و مطالعات پیش نیاز براى طرح ایده
فاز ششم: آشنایى با مبانى تئوریک نقشه بردارى، طراحى و برنامه ریزى شهرى

ارائه ى طرح پیشنهادى «مخروط پویا»

«مخروط  پویا» یک بازى گروهى و پر جنب و جوش 
است که گروه هدف آن کودکان 7 تا 10 هستند. این 
این  طراحى  از  هدف  ندارد.  جنسیتى  محدودیت  بازى 
برنامه و  همکارى  حس  خالقیت،  تقویت  مفرح  بازى 

 ریزى در کودکان است.
این کانسپت براى رسیدن به اهداف طراحى از سه اصل 
از:  عبارت اند  که  است  گرفته  بهره  طراحى  فراگیر 

بخشش، شکل دهى و داستان سرایى.

اجزاى بازى:

نفره   5 تیم  دو  داور  سوت  با 
یک  یونیفرم  مى شوند.  تشکیل 
خواهد  قرمز  دیگرى  و  آبى  تیم 
و  داور  اتاق  در  داور  یک  بود. 
زمین  کنار  در  هم  داور  یک 

مراقب اوضاع هستند.

حلقه ها  تمام  دادن  قرار  از  پس 
باید مانند پلکان از آن کودکان 
یا  و  پرش  با  و  بروند  باال   ها 
میلۀ  سر  روى  بر  پا  کوبیدن 
کنند.  کسب  امتیاز  نگهدارنده 
کسب  براى  نفره  تک  تالش 
خواهد  روبرو  شکست  با  امتیاز 

میلۀ نگهارنده و ستون امتیازات به 
متصل  هم  به  زیرزمینى  صورت 
پرش  یا  و  پا  کوبیدن  با  هستند. 
بازیکنان فشار مایع تغییر مى کند 
ستون  درون  مایع  نتیجه  در  و 
امتیازات به سمت باال مى رود. هر 
نهایى  امتیاز  به  زودتر  که  تیمى 

برسد برنده است.

محافظ  هاى  نرده 
زمین بازى

زمین بازى براى چالش برانگیزتر 
مواج  صورت  به  تعامالت  شدن 

طراحى شده است.
نرم  کفپوش  به  بازى  زمین 
قسمت  است.  شده  پوشیده 
مخروطى وسط هم با شیب مالیم 

طراحى شده است.

تعداد سى حلقۀ بادى از بزرگ به 
کوچک شماره گذارى شده اند. با 
نگه دارنده  میله  ارتفاع  به  توجه 
با  مى توانند  تنها  کودکان 
میله  در  را  حلقه ها  هم  همکارى 
بگذارند یا از ارتفاع سطح شیبدار 

پرتاب کنند.

میلۀ نگهدارنده: 10 عدد
ستون امتیاز: 2 عدد

اتاق داور: 1 عدد
حلقۀ بادى: 30 عدد

?



خالصه کارآموزی

معرفی دفرت فنی مهندسی بهرامی

اطالعات اکتسابی

دکرت محسن صفار دزفولی:استاد کارآموزی
آقای حسین بهرامی:مسئول کارآموزی

گزارش کارآموزی در دفرت فنی مهندسی بهرامی

97555155اسامستایش  :دانشجو

حیاططراحی 
طراحی حیاط و ایجاد فضای سبز در آن، تاثیر زیادی در 

روحیه افراد دارد، تعدادی از ایده هایی که حیاط منزل را 
به محیطی زیبا و آرامش بخش تبدیل می کنند 

شامل،تزیینات حیاط خانه با گل کاری، تبدیل بخشی از 
آن به باغچه کوچک، ایجاد حوضچه و فواره های کوچک 

به منظور تزئین باغچه، تزئین کف حیاط با موزاییک و 
.می باشد… چمن مصنوعی و

طراحی بام خانه
طراحی بام های ساختامن قطعا زیبایی و جذابیت زیادی 

برای . دارند و کاربری تازه ای به بام خانه می دهند
. اجرای پشت بام می توان از هر وسیله ای استفاده کنید
گاهی پوشش کامل پشت بام با چمن مصنوعی بهرتین 

در طراحی بام ساختامن توجه به مرتاژ پشت .ایده است 
بام، رشایط اقلیمی و مرتیال اجرای طراحی رضوری 

. است

طراحی آالچیق و تاب
مورد استفاده قرار می ... تفریح ،مطالعه وبرای تاب ها 

مختلفی از قبیل چوب، آهن و پالستیکز مواد گیرند که ا
جنس تاب باید بر اساس سبک .ساخته می شوند

.دکوراسیون خانه و رشایط اقلیمی طراحی شود
راغت آالچیق، فضایی بسیار جذاب برای گذراندن اوقات ف

.و دورهمی  ها محسوب می شود
برای طراحی فضای پشت بام خانه، آالچیق یکی از 

ه آیتم های اصلی طراحی محسوب می شود که با توجه ب
با برای سازگاری آالچیق.رشایط اقلیمی طراحی می شود

منای ساختامن باید به مرتیال ها، رنگ ها، سبک های 
طراحی و نوع جامنایی عنارص مختلف منای ساختامن 

. توجه کنید

طراحی نورپردازی

 

واقع در نجف آباد اصفهان شده ملک شاملی پروژه انجام 
.با نقشه زیر می باشد

دستاورد ها و پیشنهادات

طراحی منا
طراحی منا با توجه به رشایط اقلیمی،سلیقه کارفرما و 

.هزینه طراحی و مدلسازی شده است

خانهطراحی حیاط 
با توجه سلیقه کارفرما و ابعاد حیاط،جنس کف از 

، موزاییک با پوشش چمن مصنوعی در حدفاصل سنگ ها
سنگی،باغچه با فنس چوبی نصب شده در خاک حوض 

.تایید و مدلسازی شد

خانهطراحی بام 
در طراحی بام از آالچیق و تاب چوبی ، باربیکیو و چمن 

.مصنوعی استفاده شد

فعالیت دفرت فنی مهندسی
به طور کلی به طراحی و فنی مهندسی بهرامی دفرت 

. نظارت فعالیت های ساختامنی می پردازد
رشته های مختلف ساختامنی این مجموعه از متخصصین 

تشکیل شده است از مهم ترین افراد این تیم حرفه ای 
می توان به مهندسان معامری، عمران، برق، مکانیک، 

.کردنقشه بردار و درنهایت مهندس کنرتل پروژه اشاره 

موقعیت مکانی دفرت فنی مهندسی
دفرت فنی مهندسی بهرامی واقع در اصفهان، نجف آباد، 

رشقی به 16یزدانشهر، بلوار مطهری، نبش خیابان 
:لوکیشن زیر است

فعالیت دانشجو در مجموعه

فعالیت در بخش مهندسان معامری صورت گرفته است که 
ارتباط طراحی صنعتی و معامری به این صورت است که 

معامری بسیاری در زمینه طراحان صنعتی در طول تاریخ 
.بالعکسداشتند و فعالیت 

ساعت کارآموزی در دفرت فنی مهندسی 216دوره 
بهرامی صورت گرفت که با طراحی منا، حیاط، بام و نور 

پردازی ساختامن و همچنین طراحی آالچیق و تاب بر 
.روی منزل مسکونی حقیقی صورت پذیرفت

طراحی منا
تاثیر قابل توجهی در برداشت و طراحی منای ساختامن

. تلقی افراد از کیفیت و ساخت هر پروژه ساختامنی دارد
.منای بیرونی ساختامن هویت یک ساختامن استدر واقع 

اصول طراحی منا 
توجه به رشایط اقلیمی، مرتیال و شامل اصول طراحی منا 

ضوابط طراحی منا،سلیقه کارفرما،سبک مصالح،اصول و 
طراحی منا،هزینه طراحی منا،قابلیت اجرای منا و نورپردازی 

.منا می باشد
گی همچنین توجه به اصولی نظیر تقارن،رنگ،بافت، پیوست
و انسجام،ریتم،عنرص شاخص و سادگی در طراحی منا 

.ساختامن الزامی است
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