
 

 

 
 

 

 

 تعهد کاربين( : 212-2کاربرگ )                                                             

 

 

  قاسمنام: 

 شیخ حسنينام خانوادگي: 

 400144026190053 شماره دانشجويي:

 0063873321 شماره ملي:

 کارشناسي مقطع تحصیلي: 

 1400-1401 سال تحصیلي:نیم

                                      مديريت کسب و کار رشته تحصیلي:

 کاربردی خانه کارگر واحد کرج –مرکز آموزش علمي  مرکز آموزشي:

 استاد اکبری استاد درس کاربیني:نام 

گردم کليه مقررات آموزشي باشد، متعهد مياينجانب با آگاهي از اينکه بازديد از محيط واقعي کار، به منزله بخش عملي درس کاربيني مي

از ناحيه  زيانيحين بازديد ضرر و و همچنين ضوابط اعالم شده از سوي محيط واقعي کار را به طور کامل رعايت نموده و چنانچه 

 .گيرمبرابر مقررات مربوط، مسئوليت جبران آن را شخصا بر عهده مياينجانب وارد گردد، 

 

 

 

 
 قاسم شیخ حسني:  خانوادگي نام و نام

 ءتاريخ و امضا

 

 

 : ..................................  تاريخ

 شماره : ..................................

 : ..................................  پيوست



 

 

 

 
 

 

 

 ینيتحقق اهداف درس کارب یابيارزش( : 212-3کاربرگ )

 مشخصات کاربین

  قاسم نام:

 شیخ حسني خانوادگي:نام

 0063873321 شماره ملي :                     400144026190053شماره دانشجويي:  

 کارشناسي  مقطع تحصیلي:

                                      مديريت کسب و کار رشته تحصیلي:

 کاربردی خانه کارگر واحد کرج –مرکز آموزش علمي مرکز آموزشي: 

 استاد اکبری مدرس:
                       

 شود.توسط مدرس کاربيني تکميل مي قسمت* اين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاد اکبری: مدرس خانوادگي نام و نام 

 ءتاريخ و امضا

 

 

 

 امتیاز نمره ارزيابي عامل ارزيابي رديف

  (0-3) مقررات آموزشيرعايت نظم و   1

  (0-2) رعايت ضوابط و مقررات محیط کار  2

  (0-2) رعايت شئونات دانشجويي  3

  (0-10) ارايه گزارش بازديد )کتبي و الکترونیکي(  4

  (0-3) ارايه نظرات و پیشنهادات  5

  (0-20) جمع

 : ..................................  تاريخ

 شماره : ..................................

 : ..................................  پيوست



 

 

 

 

 

 

 

 

 ینيگزارش کارب( : 212-2کاربرگ )

شما از مح نيامحترم،  نیکارب شاهدات  صل م شد يکار م طيگزارش حا  ليمدرس تکم ييآن را با راهنما ستيبا يکه م با

 .ديينما

 شود. هيو ارا لیتکم يگزارش به صورت گروه نيا حای: ترجنکته

 الف( مشخصات کاربین

 شیخ حسني نام خانوادگي:  قاسمنام:

 0063873321 شماره ملي: 400144026190053 شماره دانشجويي:

 1400-1401نیمسال تحصیلي :  مديريت کسب و کارتحصیلي: رشته

 استاد اکبری نام مدرس: مرکز آموزش علمي کاربردی خانه کارگر واحد کرجنام مرکز آموزشي: 

 کارشناسيمقطع تحصیلي:  شاغل غیر مرتبط با رشته ×شاغل مرتبط با رشته  بیکار   وضعیت اشتغال: 

 

 

 

 ب( مشخصات محیط واقعي کار مورد بازديد

 مورد بازديد  نام و نشاني محیط واقعي کار
 آجرنمای امیری کاخانجات تولیدی -زرند -آدرس کاخانه ساوه

 

 ×خصوصي                                 □عمومي                                  □دولتي  نوع محیط واقعي کار مورد بازديد

 تعداد کارکنان
 نفر 7حدودا نفر در کارخانه و دفتر کار)فروش (  30در کارخانه حدودا  

 

 تاريخچه تاسیس
 1374سال 

 

 زمینه فعالیت
 تولید آجر نما 

 

 □ندارد                                          ×دارد  (R&Dبخش تحقیق و توسعه )

 : ..................................  تاريخ

 شماره : ..................................

 : ..................................  پيوست



 

 

 پ( در موارد زير با توجه به مشاهدات خود از محیط واقعي کار به طور اجمالي توضیح دهید.
 

 

 

 کار محیط واقعي . توصیف1

  

 و  :تحصیلي رشته با همگون و مرتبط مشاغل عناوين. 1

 (مهندسي معماری -5مهندسي عمران-4مهندسي صنايع-3مهندسي شیمي-2مهندسي مواد تولیدی )مهندسي

 مديريت کسب و کار -6مديريت ديجیتال مارکتینگ  -5مديريت حسابداری-4مديريت کار آفريني-3مديريت بازرگاني-2مديريت -1دفتری)

 

 (:يسازمان اي یگذار هيسرما ،يگروه ،يخوداشتغال اي یفرد)شغل موردنظر یانداز راه تی. وضع 2

 جهت راه اندازی اين کسب و کار حداقل های موجود به شرح زير مي باشد: 

سرپوشیده البته  مي توان متر مربع فضای  200تولید : يک دستگاه سنگ شکن، يک دستگاه آسیاب ، يک دستگاه پرس، يک باب کوره و حاقل  -1

 آسیاب و سنگ شکن را در بدو تاسیس تهیه نکرد ولیکن در عوض بايد خاک را بصورت دانه بندی شده خريد که زياد توصیه نمیگردد.

در قالب صفحات  اداری: سیستم بازرگاني، بازاريابي، تبلیغات و فروش مورد نیاز است که مي توان جهت صرفه جويي در هزينه ها تبلیغات و فروش -2

 اجتماعي و فروش از طريق وبسايت اقدام گردد

ند اجرا در شروع کار مي توان اجرای کارها را نیز به صورت پیمانکاری انجام داد که با توجه به اينکه يک کار خدماتي محسوب مي گردد میتوا -3

 يه گذاری اولیه میتواند بصورت فردی يا گروهي باشد.حاشیه سود قابل قبولي داشته  همچنین برای راه اندازی اين کسب و کار سرما

 

 :يو مرتبط با حوزه شغل ربطيذ ی. سازمانها 3

ن سازمان صنعت و معدن، شهرداری، سازمان میراث فرهنگي، ادارات کل نوسازی مدارس، بنیاد مسکن انقالب اسالمي، سازمان امور مالیاتي، تامی

 ق، گاز( و ....اجتماعي، محیط زيست، وزارت نیرو)آب، بر

 

 

 

 انجام کار نديفرآ فیتوص. 2

 کار: نديفرآ انيجر حي. تشر 1

س شودو در معرض آفتاب و باد قرار گرفته و تو سنگ و کلوخ از معدن آورده مي  شود چون اين خاک همراه با  ط خاک کائولن به کارخانه آورده مي 

خاک برده شده و درون  قیف آسیاب ريخته شده و از توری آسیاب بصورت مکانیزه لودر داخل سنگ شکن ريخته مي شود. توسط نوار نقاله به سالن 

شده و آنرا با نوار  ستگاه آماج مخلوط  سط د شود و تو ضافه مي  ساير افزودنیها از جمله رنگ دانه های معدني ا نقاله به رد مي گردد. و به خاک آب و 

شود و شکل داده مي  سط پرس  ستگاه پرس انتقال داده و تو سته  د شود و در نهايت ب شک گرديد به کوره انتقال و پخت مي  بعداز يک هفته که خ

 بندی شده و در انبار ذخیره گرديده و روانه بازار مي گردد.

 

 

 ها: و دستگاه آالت نی. ماش 2 

ستگاه پرس  ستگاه آماج، پنج د سیاب، يک د ستگاه آ شکن، يک د سنگ  ستگاه  متر، ده  100نوار نقاله به طول تني، ده خط  300در خط تولید، يک د

تور ، لودر ، باب کوره کوچک ، چهار باب کوره بزرگ، اتاق فرمان به همراه تابلو برقهای صنعتي ، چاه آب ، انبار کارتن، مخزنهای سوخت ، دو عدد تراک

 خانه های کارگری ، مخلوط کن ، دو دستگاه شرينگ بسته بندی

 



 

 

 

 :ليو تحو دیخدمات پس از تول هيو نحوه ارا (خدمات ايکاال ) شده دی. محصوالت تول 3 

 5/5اسوورارک ، پالک  7طرح هلندی، پالک  8، پالک  7، ال 7، پالک  8، ال 8سوووراخ ، آجر قزافي ، پالک 10، آجر  5/5، ال نیمه 5/5، ال 5/5پالک 

 طرح قزافي ، نانو آجرنما، *

 لي، پوست پیازی ، قرمز ، قهوه ای و مشکي تولید مي شود.*کلیه آجر های ذکر شده در رنگهای سفید ،طوسي ، پرتقا

 

 :تهایانجام فعال تیفی. نحوه کنترل ک 4 

شماره  ستاندارد ملي  شده و طبق ا صادفي و رندوم انتخاب  صورت ت شگاه کنترل کیفیت کارخانه  7نمونه های آجر از خط تولید و انبار به  در آزماي

 میگیرند.طبق آيتمهای ذيل مورد بررسي قرار 

 مقاومت خمشي  -8نشانه گذاری  -7تحدب و تقعر  -6يخ زدگي  -5جذب آب  -4مقاومت فشاری  -3امالح محلول در آب  -2ابعاد  -1

ستاندارد مورد شگاههای همکار اداره ا سط آزماي شده و پس از پلمپ تو ستاندارد نمونه برداری انجام  سوی اداره ا صل يک بار از   *همچنین هر ف

 ار مي گیرند.بررسي قر

 

 

 احراز شغل موردنظر یمورد انتظار برا یو مهارتها هايتوانمند فیوصت

 :يجسمان یهایژگي. و 1 

گردند. و تمامي کارگران بايد با استفاده از فرمهای آزمايش  محیط کسب و کار )طب کار ( وارد کارخانه شده و در صحت و سالمت کامل وارد کارخانه 

 با استفاده از تجهیزات ايمني مانند دستکش و ماسک، کفش و لباس کار مناسب مجهز شده و در کارخانه به کار گرفته شوند. 

سالیانه همچون آرگون بدن تنفسي و غیره معرفي  مي همچنین طبق  سالیانه به مراکز بهداشت جهت تستهای سالمت  قوانین کلیه پرسنل بصورت 

 شوند و ضمنا پايش عوامل زيان آور محیطي سالي يکبار طبق قانون انجام مي گردد.

 

 

 :يمهارت یهایژگي. و 2

اند و تعدادی برای خشت زدن دستي بصورت قديمي و قالبي و تعدادی ديگر برای چیدمان آجر تعدادی از کارگران برای پرسکاری مهارت را آموخته 

 در کوره ها و بسته بندی آنها مهارت دارند . 

 کوره دار نیز مهارت برای پخت انواع آجر را بايد داشته باشد.

 

 :ازیموردن ی. استعدادها 3

شوند، تجربه و مهارت بیاموزند  وبه شرايط کار و محیط کسب تجربه نموده و مهارت و استعداد استعداد خاص نمي خواهد، بايد وارد کار و محیط کار 

 کسب کرده خود را پرورش دهند و دلسوز و مشتاق کار باشند.

  



 

 

 مربوط به شغل موردنظر فيانجام وظا طيشرا فیتوص

 کار: يدگیچیو پ ي. سخت 1

 سختي کار اين است که در محیط آلوده به خاک و کار در محیطي که گرد و خاک ناشي از آسیاب و مخلوط کردن خاک معلق در هوا شده ، آتش 

 در مورد پیچیدگي کار در عین ضرافت نیاز به علم و هنر نیز مي باشدکه درجه حرارت باعث به هم خوردن اشکال آجر نگردند.

 

 ررات انجام کار:و مق نی. مباحث قوان 2

ساعت  ضور تمامي کارگران در راس  شتباهي رخ ندهد،  7ح شند که ا شیار با شروع کار ، کارگران فراخور کاری که انجام مي دهند بايد هو صبح و 

و هرکس مشغول کار دستگاههای مورد استفاده بايد بعداز انجام کار تمیز و روغنکاری گردند و وسايل هرکدام مرتب و منظم در جای خود قرار گیرند 

 محوله به خود است و دخالتي در کار يکديگر نمي کنند.

 و بهداشت: يمني. مباحث ا 3

شاني ، شن سول آت سک فیلتر دار و عینک برای کلیه کارگران و نیز وجود کر ستکش و کاله و ما سب و همچنین کفش کار د ستفاده از لباس کار منا  ا

 و حمل کارتن ها و غیره و نیز آرامش و پرهیز از عجله در حین کار جرثقیلهای سقفي و جک پالت برای جابجايي

 

 (:يشغل یها زهیجاذبه و انگ) يو اجتماع ي. مباحث فرهنگ 4

صنعتي تبديل گرديده که ب ستي و  شده و به هنرهای د صنعت به روز  شرفت علم و  شته وبنا بر پی شر قراردا ستفاده ب رای آجر از قديم العیام مورد ا

مختلف، آجر برای کف و نما و غیره تولید مي شوووند که برای تمدن کهن ما که از گذشووتگان به ارث برده ايم آجر ديرينه ای کهن در کاربردهای 

 فرهنگ ما دارد.

 

 :یو مباحث اقتصاد یدرآمد تی. وضع 5

 افزايش سالیانه مي باشد. –خوب و روبه باال 

 

 در داخل و خارج از کشور: های شغل موردنظرت( تحقیق، توصیف و مقايسه ويژگي

ورت در خارج از کشور تولید اغلب بصورت مکانیزه و با استفاده از نیروی رباط و همچنین کوره های پیشرفته مبتني بر فرآيند پخت کامریوتری ص

 مي گیرد.

 در داخل کشور بسیاری از واحد های تولیدی همچنان از روشهای سنتي کارگر ، 

ر تولید، استفاده مي کنند اين امر غالوه بر افزايش بهای تمام شده محصول ، کیفیت رقابتي در مقابل محصوالت خارجي بدون محاسبات بهره وری د

 را ندارند، همچنین منجر به اصراف در منابع طبیعي از جمله سوخت گاز يا گازوئیل مي شود.

نسته اند تکنولوژی تولید خود را به روز نگه دارند. و با تولید محصوالت با اما تعداد کمي از تولید کنندگان داخلي از جمله شرکت مورد بررسي ، توا

 کیفیت و متنوع عالوه بر بازارهای داخلي ، در بازارهای صادراتي نیز جايي برای خود باز کرده اند.

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ث( ارايه نظرات و پیشنهادات کاربین در خصوص موقعیت فعلي و آينده شغل موردنظر:

توووان بووا علووم و دانشووي کووه مالووک ايوون کارخانووه و تحصوویل در ايوون رشووته يعنووي متووالورژی يووا مووواد کووه در مقوواطع  در آينووده مووي

دکتوورای  دانشووگاه شووريف مشووغول بووه تحصوویل مووي باشووند، مووي توووان توقووع داشووته باشوویم کووه در آينووده نزديووک بووا مجهووز 

ريلووي و يووا کوووره هووای شوواتل  و نیووز نووانو  – کووردن کارخانووه بووه کوووره هووای پخووت لیووزری ويووا پخووت آجوور در کوووره هووای تووونلي

   کردن مواد آجر که بصورت آب گريز مي باشد، فروش فوقالعاده ای برای آينده و دورنمای اين کارخانه در نظر گرفت.


