
وسکترازتونلبهدسترسیرمپاجرای•
تونلحفاریآغازجهتپرتالسازهاجرای•

دسترسی
کوسترازتونلبهدسترسیتونلحفاری•

اجرای سازه سه راهی جهت آغاز •
حفاری تونل تراز سکو

ه حفاری تونل ترازسکو و دسترسی ب•
گالری سرشمع

انحفاری و تسلیح ریبهای سازه نگهب•
بتن ریزی ریبهای سازه نگهبان•
تخریب دیواره شفت دسترسی جهت•

ورود به ایستگاه
حفاری و تسلیح مرحله دوم •

خاکبرداری تراز فروش بلیط
طبتن ریزی دال کف سالن فروش بلی•
اجرای دیوار تراز سالن فروش بلیط •
اجرای تسلیح و بتن ریزی دال کف و•

دیوار تراز سکو
اهاجرای تسلیح  سقف قوسی ایستگ•

ی قالب بندی و بتن ریزی سقف قوس•
ایستگاه

دتولیروشوکارفرآیندباآشنایی•
وکارگاهسازمانیچارتباآشنایی•

کارمحیط

افزارنرمدرپروژهبندیزمانبرنامه•
Microsoft project

Actionباآشنایی• planبرنامه
مشکالتوموانعواجرایی

•Cash Flow

روزانهگزارشسازیآمادهوتهیه•

شرح فعالیت انجام شده

کارآموزی در کارگاه مترو اقدسیه

دکتر سعید یعقوبی        : غزاله نیرپور        استاد راهنما:دانشجو

عکس 

دانشجو

کاستی های موجود

نمای تکمیل شده ایستگاه2شکل 

ایید تکمیل مدارک فنی و پیگیری ت-1
قیمتهای)تصویب مدارک پیشگفته

( اجدید،صورتجلسات و صورت وضعیته
در راستای جبران هزینه های انجام 

شده
پیگیری و بررسی موارد -2

جهت تحقق و جبران ( کلیمها)ادعایی
هزینه ها

پیگیری موارد مالی و مطالبات از -3
سلسله مراتب کارفرمایی

یشنهادها برای رفع چالش ها

خالصه کارآموزی

معرفی محل کارآموزی

مراحل فرآیند ساخت

قالب بندی سقف قوسی1شکل 

آوردنفراهمراستایدرپروژهاین•
ارتباطوشهریدرونهایسفرامکان
شمالنهایتاومرکزباجنوببخش
ابایمنومناسبسرعتباتهرانشرق
تعریفروزهایآوریفنازگیریبهره

ارائهخصوصایندر.استگردیده
بانقلوحملدراتکاقابلخدمات
ردکمنسبیهزینهومطلوبکیفیت

ازمحیطیزیستمسائلبهتوجهکنار
حملهایشبکهحجمازکاستنطریق

منشورکننده،آلودهوسنتینقلو
ایجادراستاایندروبودهپروژهطراحی

هایسامانهدیگربامناسبهماهنگی
واتوبوسهمچونشهرینقلوحمل

وحملدرتسهیلبرایتالشوتاکسی
،آراماجتماعیفضایایجادوشهرینقل
طریقازاجتماعیراندمانبردنباال

دمورنیزترافیکدرتوقفزمانکاهش
.استبودهتوجه

ارزشمندترینازیکیکارآموزی•
اینجانبدانشجویاندورانفعالیتهای

حرفهوعلمیدستاوردهایکهمیباشد
لیشغمسیرترصحیحترسیمدرآنای

اشتهدبسزاییتأثیراینجانبعالقهمورد
است

ایستگاهآخرین(W3)اقدسیهایستگاه•
.باشدمیتهرانمتروی3خطبهره برداری

بهیدهنرساقدسیهخیاباندرایستگاهاین
تهرانشهرشرقشمالدراقدسیه،میدان

تهرانشهرداری1منطقهدرواقع شدهو
همی باشد

وتهرانشهریآهنراهشرکت:کارفرما•
(تهرانمتروی)حومه

پژوهشمشاورمهندسین:طرحمدیر•

طرحمشـاورمهندسین:نظارتدستگاه•
بامداد

پایهبلندشرکت:پیمانکار•

س کش نیاز به تامین نقدینگی کارگاه بر اسا-1
ها فلو ارائه شده جهت پیشرفت کلیه فعالیت

یلی براساس برنامه زمانبندی فعالیت های تکم
ایستگاه 

کندی عملیات اجرایی الینینگ ورودی -2
ر از عبو) شمالی به دلیل عدم دسترسی مناسب

(تراز بلیط فروشی
ه کسری مدارک فنی و عدم تحقق مالی انها ب-3

ع ان تغییرات مکرر مدیریت و به تب: دلیل الف
جایگزینی نیروهای کلیدی فنی

تغییر و حذف مهندسین مشاور توسط : ب
ه کارفرما که موجب سردر گمی در پیگیری و ب

نتیجه رساندن مستندات فنی را داشته


