
 تسوِ تؼالی

 نظام نامه نحوه تنظیم گسارش کارورزی مهنذسان نقشه برداری

 متقاضی دریافت صالحیت تفکیک آپارتمان ها

ایي ًظام ًاهِ تِ هٌظَس ایجاد ّواٌّگی دس اهش آهَصش ػولی ٍ کاسٍسصی هٌْذساى ًقطِ تشداس هتقاضی دسیافت  -مقذمه

 ًاهیذُ خَاٌّذ ضذ، تٌظین ضذُ است. "کاسٍسص"صالحیت تفکیک اپاستواى ّا، کِ دس ایي ًظام ًاهِ 

 نحوه انجام کارورزی: -1ماده 

 دٍسُ ّای کاسٍسصی ضشکت ًوایذ. ّش کاسٍسص تایذ اص عشیق گشٍُ تخصصی دس -2-1

 ی ضذُ، دٍسُ کاسٍسصی سا تگزساًذ.فپشٍطُ تا حذاقل دٍ ًفش اص سِ هشتی هؼش 3ّش کاسٍسص تایذ  -2-2

 نحوه ارائه گسارش کارورزی: -2ماده

 گضاسش کاسٍسصی تایذ دس فشم پیَست کِ هطخصات ریل دس آى دسج ضذُ تاضذ، اسائِ گشدد: -1-2

 الف( هطخصات کاسٍسص

 ب( هطخصات هشتی کاسٍسصی

 ج( تاسیخ هؼشفی ًاهِ

 د( هطخصات پشٍطُ

 ُ( ًظشیِ هشتی کاسٍسصی

 ًقطِ پشٍطُ هشتَعِ تایذ ضویوِ گضاسش کاسٍسصی ضَد. -2-2

  نحوه تاییذ گسارش کارورزی: -3ماده

 گضاسش کاسٍسصی پس اص اخز تاییذیِ اص هشتی کاسٍسصی تایذ تِ تاییذ گشٍُ تخصصی تشسذ.

تفکیک، هٌَط تِ گزساًذى دٍسُ کاسٍسصی ٍ اسائِ گضاسش تِ گشٍُ ی تِ تخص صذٍس پشٍاًِ جْت دسج صالحیت هؼشف -1-3

 تخصصی هی تاضذ.

 خصات مربی کارورزی:شم -4ماده

 سال ساتقِ تفکیک، تذٍى هحکَهیت اًتظاهی. 1الف( هٌْذس ًقطِ تشداس پایِ یک تا حذاقل 

 سال ساتقِ تفکیک، تذٍى هحکَهیت اًتظاهی. 1تا حذاقل  2ب( هٌْذس ًقطِ تشداس پایِ 

 سال ساتقِ تفکیک، تذٍى هحکَهیت اًتظاهی. 1تا حذاقل  3هٌْذس ًقطِ تشداس پایِ ج( 

 

 



 فرم گسارش کارآموزی*

 تاسیخ کاسٍسصی........................   تاسیخ هؼشفی ًاهِ .....................

                             ضواسُ ػضَیت                           ًام خاًَادگی                      ًام        هطخصات کاسٍسص

 پایِ پشٍاًِ اضتغال تِ کاس                 ضواسُ پشٍاًِ اضتغال تِ کاس              

هطخصات هشتی 

 کاسٍسصی

ضواسُ ػضَیت                                                   ًام خاًَادگی                        ًام         

 پایِ پشٍاًِ اضتغال تِ کاس                ضواسُ پشٍاًِ اضتغال تِ کاس                

 آدسس هلک هطخصات پشٍطُ

 تجاسی(                                صیشتٌا -ًَع کاستشی ساختواى )هسکًَی

 تاسیخ خاتوِ             تاسیخ ضشٍع               

 خالصه گسارش:

 

 

 

 

 

 

 

 صی:آهًَظشیِ هشتی کاس

 

 مهر و امضاء گروه تخصصی                      زیآمومهر و امضاء مربی کار

 

 

 *تِ تؼذاد پشٍطُ ّا، هطاتِ ایي تشگِ تکویل گشدد.

 



 فرم ارزشیابی کارآموزی *

 

 ػالی خَب هتَسظ هَضَع سدیف

    هٌظن دس هحل کاسآهَصی حضَس تِ هَقغ ٍ 1

    تَاًایی ػولیات هیذاًی 2

    تَاًایی تشسین ًقطِ ثثتی 3

    تَاًایی اًجام تْیِ صَست هجلس تفکیکی  4

  

 سایش ًظشات : 

 

 

 مهر و امضاء گروه تخصصی         مهر و امضاء  مربی کارآموزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تکویل گشدد.هَصی، هطاتِ ایي تشگِ آ*تِ تؼذاد هشتیاى کاس



 فرم پایان دوره کارآموزی

 نماینذه محترم کمیته آموزش :

 تا سالم

قای / خاًن هٌْذس ............................... تِ ضواسُ ػضَیت ....................  دس سضتِ ................... سا تِ آتذیٌَسیلِ پایاى دٍسُ کاسآهَصی 

سآهَصی خَد سا تا هَفقیت اص تاسیخ     /    /         لغایت     /     /        تِ اًجام سساًذُ ٍ استحضاس هیشساًذ ، ًاهثشدُ دٍسُ کا

هی تاضذ . دس ضوي فشم اسصضیاتی سا داسا اص ًظش ایٌجاًة ایطاى تَاًایی اًجام پشٍطُ ّای اسجاػی اص عشف ساصهاى ًظام هٌْذسی 

 کاسآهَصی ایطاى تِ پیَست هی تاضذ .

                                                                                         

 ذ کارآموزییتامهر و امضاء اس             

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 شه بردارینماینذه گروه تخصصی نق

ى عثق تذیٌَسیلِ پایاى دسٍسُ کاسآهَصی آقای / خاًن ...............................  هَسد تائیذ گشٍُ آهَصش هی تاضذ ٍ اسجاع کاس تِ ایطا

خذهات هٌْذسی ساصهاى ًظام هٌْذسی خَاّطوٌذ ، هشاتة سا تِ ٍاحذ  تاضذ.قَاًیي ٍ هقشسات ساصهاى ًظام هٌْذسی تالهاًغ هی

 ع سساًی فشهاییذ .اعال

 واحذ آموزشمهر و امضاء   

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 خذمات مهنذسی سازمان نظام مهنذسی

هَسد تائیذ گشٍُ تخصصی ًقطِ تشداسی هی تاضذ ٍ اسجاع کاس تِ تذیٌَسیلِ پایاى دسٍسُ کاسآهَصی آقای / خاًن ...............................  

 تاضذ.ایطاى عثق قَاًیي ٍ هقشسات ساصهاى ًظام هٌْذسی تالهاًغ هی

                                                                                    

 رداریب امضاءنماینذه گروه تخصصی نقشه


