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رعايت نظم و انضباط كامل
رعايت آراستگی و سادگی ظاهر ،حجاب اسالمی و پوشش مناسب دانشگاه
احترام نزاكت و خوش برخوردي در ارتباط با مربی ،كارمندان و مراجعه كنندگان
رعايت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده
حضور فعال و انجام صحیح و به موقع امور محوله
ابراز عالقه مندي ،انتقادپذير بودن و داشتن انعطاف در دوره كارآموزي
توجه به ساعات شروع و اتمام كارآموزي با توجه به ساعات اعالم شده در روز كارگاه توجیهی كارآموزي
خروج از محل كارآموزي تحت عناوينی مانند :پیگیري امور اداري ،شركت در جلسه و  ...فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه میسر
می باشد.
به همراه داشتن الگ بوک و تکمیل آن به طور روزانه
به ازاي هر يک روز غیبت موجه با نظر مربی مربوطه يک روز و هر روز غیبت غیر موجه  3روز كارآموزي در همان مبحث اضافه می
شود
هر گونه جابجايی در افراد ،مکان و زمان كارآموزي بدون هماهنگی با مدير گروه غیر مجاز می باشد
هرگونه استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي ممنوع می باشد
پوشیدن روپوش در دوره هاي آزمايشگاهی الزامی و در ساير دوره هاي كارآموزي با نظر مربی مربوطه قابل اجرا می باشد
قبولی در هر دوره كارآموزي منوط به كسب حداقل نمره  12از آن دوره می باشد و در غیر اين صورت نیاز به تجديد دوره الزامی است
در صورتی كه مجموع غیبت (موجه و غیر موجه) بیش از يک دهم كل آن دوره باشد نمره كل كارآموزي آن ترم صفر منظور خواهد
شد
در صورتی كه مجموع غیبت (موجه) كمتر از يک دهم كل آن دوره باشد با تايید مربی يا سرپرست كارآموزي جهت ادامه كار آموزش
مشکلی وجود ندارد
در صورتی كه مجموع غیبت (غیر موجه) كمتر از يک دهم كل آن دوره باشد با تايید مربی يا سرپرست كارآموزي به ازاي هر روز
غیبت سه روز جبرانی منظور خواهد شد و غیبت (موجه) يک روز جبرانی منظور خواهد شد
در صورتی كه  50درصد غیبت ها در هر ترم تحصیلی مربوط به يک درس باشد بايد كل آن درس با تايید مربی يا سرپرست كارآموزي
مجددا توسط دانشجو گذارنده شود
رعايت قوانین و مقررات آموزشی در بخش ،ارائه تکالیف يادگیري ،شركت در بحث گروهی ،مشاركت فعال در يادگیري و يادگیري
خود راهبر از مواردي هستند كه در ارزشیابی لحاظ می شود.
كلیه تکالیف خود را در پايان دوره به مربی كارآموزي خود تحويل دهید.

بدين وسیله به اطالع می رساند اينجانب ................................به شماره دانشجويی  .....................................موارد فوق را به دقت مطالعه نموده
و متعهد می گردم همه آنها را رعايت نمايم در غیر اين صورت شخصاً مسئول خواهم بود و هیچگونه اعتراضی نداشته و همچنین حق هرگونه
شکايتی را از خود سلب می نمايم.
 -1نام و نام خانوادگی دانشجو:

تاریخ و امضاء:

 -2نام و نام خانوادگی سرپرست کارآموزی:

تاریخ و امضاء:
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مقدمه
هدف "بهداشت محیط" كنترل كلیه عواملی است كه بالقوه و بالفعل تاثیرات
سويی بر بقاء و سالمتی انسان اعمال می كنند .براي رسیدن به اين هدف،
بهره گیري از دانش زيست محیطی و نیز كاربست اصول مهندسی به منظور
كنترل ،اصالح و بهبود عوامل فیزيکی ،شیمیايی و زيستی محیط جهت حفظ و
ارتقاء سالمتی و رفاه و آسايش انسان ضرورت می يابد .در اين خصوص تالش
زيادي گرديد تا دانشجويان شناخت و درک كاملی از رشته خود داشته باشند
و حال نیز سعی می شود تا در دوره "كارآموزي در عرصه" به ارتقا سطح
علمی – كاربردي آنها پرداخته شود .اين عرصه فرصتی فراهم می آورد كه
دانشجويان ضمن ارتقا سطح دانش و عملکرد ،با جايگاه و نقش خود در عرصه
هاي مختلف آشنا شده و بتوانند وظايف آينده خود را كه در قالب خدمات
كار در اين عرصه ها ارائه می گردد ،به طور عملی تجربه كنند .در همین
راستا گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر آن شد
تا جهت ثبت اطالعات تجربی ارزشمند شما كه نیازمند يک برنامه مدون تحت
عنوان  Book Logمی باشد ،تدوين نمايد . Book Logدر برنامه آموزشی نقش هاي
متنوعی را ايفا می كند كه از آن جمله می توان به كاربرد آن به عنوان
ابزاري براي ثبت تعداد تجارب يادگیري ،مستند سازي مراحل يادگیري و
ارزيابی كیفیت آموزش كار آموزي اشاره نمود .بطور كلی هدف از تهیه اين
مجموعه آن است كه كلیه آموزش هاي اساسی و عملی دانشجو در طول دوره
ثبت و قابل ارزشیابی و بررسی باشد .
نگاه کلی به اهداف بهداشت محیط
اهداف کارآموزي:

❖ دانشجو باید با مسایل مدیریت ،قوانین و مقررات مرتبط با بازدیدهاي بهداشتی ،نحوه رسیدگی به وضعیت
بهداشتی اماکن عمومی مختلف( مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ،رستوران ،آرایشگاه ،استخر ها و) ...
آشنا باشد
❖ دانشجو باید با مراحل تصفیه آب به منظور یادگیري عملی بهره برداري و ضدعفونی آب و آزمایشهاي
مربوطه آشنا باشد .
❖ بازدید از تصفیه خانه فاضالب شهري به منظور آشنایی با مراحل مختلف بهره برداري و نگهداري
سیستم تصفیه و نظارت و پایش آن
❖ بازدید از تصفیه خانه آب سطحی به منظور آشنایی با مراحل مختلف بهره برداري و نگهداري سیستم
تصفیه و نظارت و پایش آن
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دانشجو باید با نحوه جمع آوري و دفع مواد زائد خانگی و کشاورزي در روستا و شهرهاي کوچک و
مسائل مربوط به آنها آشنا باشد
دانشجو باید در کنترل بیماریهاي واگیر در مناطق روستایی و شهري و علل بروز آنها در ارتباط با آب و
فاضالب و مواد زائد و نحوه پیشگیري از این بیماریها با انجام اقدامات بهسازي محیط مهارت الزم را
کسب کند .
دانشجو باید با اصول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شبکه هاي بهداشت و درمان استان آشنا باشد.
دانشجو باید با عملیات گندزدایی در بیمارستان و نحوه ساخت ،آماده سازي و کاربرد عملی گندزداها در
محیط آشنا باشد .
دانشجو باید با انجام آزمایشهاي معمول روي نمونه هاي واقعی آب و فاضالب آشنا باشد .
دانشجو باید در بازدیدهاي مختلف از سازمانها ،کارخانه ها و سیستم هاي مرتبط با مسایل آب ،فاضالب،
مواد زائد جامد ،هوا ،مواد غذایی ،پرتوها و ...شرکت نماید.

اصول کلی برنامه اجرایی کارآموزی
دوره كارآموزي در عرصه مقطع كارشناسی پیوسته بهداشت محیط به تعداد  16واحد می باشد كه در ترم آخرتحصیلی و پس از
گذراندن واحدهاي تخصصی ارائه می گردد .و در چهار بخش زير به دانشجويان ارائه می گردد.
الف) کارگاهها
كارگاهها شامل ،كارگاه توجیهی ،كارگاه روش تحقیق ،كارگاه آموزش نرم افزار ، Note Endگارگاه مقاله نويسی ،كارگاه ، SPSS
كارگاه نرم افزار طراحی ، Cad Autoكارگاه طراحی با نرم افزارهاي تخصص آب و فاضالب مانند ، Cad Sewerكارگاه نرم افزار
آلودگی هوا مانند  Q Airو  ...می باشد ،كه به صورت متمركز بوده و در اين زمینه از توانمندي و تجربیات متخصصین امر استفاده
می گردد
ب)آزمایشگاهها
آزمايشگاهها شامل ،آزمايشگاه شیمی و میکروبیولوژي آب و فاضالب ،آزمايشگاه هوا می باشد كه به صورت ممركز و غیر متمركز تحت
نظر اساتید برگزار می شود .
ج) بازدید ها
بازديدها شامل ،بازديد از مراكز تهیه و توزيع مواد غذايی ،كارخانجات ،كشتارگاهها ،تصفیه خانه هاي آب و فاضالب ،بازديد از پروژه
هاي در حال اجرا آب و فاضالب  ،بازديد از مکانهاي دفن پسماند و  ...می باشد كه به همراه اساتید راهنما انجام می شود .
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د) کار آموزی در عرصه
در اين قسمت دانشجويان به مراكز بهداشت و خدمات بهداشتی در مانی معرفی می گردند و تحت برنامه از قبل تعیین شده به فعالیت
در اين مراكز می پردازند .الزم به ياد آوري می باشد كه اين قسمت زير نظر بازرسی هاي اساتید انجام خواهد شد .
و) سمینار
هر دانشجو موظف است در يکی از فیلدهاي كارآموزي به معضالت و مشکالت موجود در قسمت پرداخته و گزارش آن را به صورت
مدون ارائه نمايد .
نحوه ارزشیابی نمره پایانی درس کارآموزی از چهار قسمت تشکیل می گردد:
الف)

 %30نمره

بررسی و ارزشیابی Book Log

 %30نمره

ب) بررسی و ارزشیابی گزارش
ج) رعايت نظم و مقررات
د) امتحان فاينال

 %10نمره
 %30نمره

1

تکالیف دانشجویان

 - 1الزم بذکر است کسانی مجاز به شرکت در امتحان هستند که غیبت های آنها
مجاز بوده و در صورت غیبت جبرانی آن را طی کرده باشند
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 -1حضور همه دانشجويان در بازديدها و كارگاهها الزامی می باشد .در كارگاه توجیهی يک آزمون اولیه به منظور ارزيابی
اولیه دانشجويان از فیلدهايی كه قرار است در آن به فعالیت بپردازند ،صورت خواهد گرفت
 -2دانشجويان می بايست مطالب مندرج در  Log Bookرا به دقت مطالعه كرده و مشخصات فردي خود را در قسمت
مربوطه ثبت نمايند.
 -3دانشجويان بايد در حفظ و نگهداري  Log Bookدقت داشته و در حین كارآموزي آن را به همراه داشته باشند كلیه
فعالیت ها و آموزش ها بايستی طبق سرفصل هاي ذكر شده براي هر فیلد انجام گرفته و در جدول گزارش روزانه به
صورت كامل ذكر گردد.
 -3گزارش به صورت روزانه و توسط خود دانشجو تکمیل و به تايید مربی كارآموزي برسد

الگ بوک کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت محیط
نام و نام خانوادگی دانشجو:

شماره دانشجویی:
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نام و نام خانوادگی مربی:

ایام هفته:

ساعت شروع:

تاریخ :

موضوع کارآموزی:
گزارش کارآموزی

محل کارآموزی:

تایید مربی مربوطه:

مهر و امضاء مسئول مربوطه:

الک بوک کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت محیط
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ساعت پایان:

نام و نام خانوادگی دانشجو:
نمره ارزشیابی دانشجو
موضوع کارآموزی:
کارآموزی از تاریخ
مربی مربوطه:
غیبت موجه:

تا

برگزار شد.

به مدت

غیبت غیر موجه:
تعداد روزهایی که کسر کارآموزی گذرانده است
نمره ارزشیابی این بخش از کارآموزی دانشجو:
از مجموع  20نمره
تایید مربی مربوطه

روز

اعالم می گردد.
مهر و امضاء مسئول مربوطه

نحوه نگارش گزارش نویسی روزانه دوره کارآموزی در عرصه
در تنظیم گزارش كارآموزي ضمن توجه به كیفیت و ارزش علمی مطالب ،موارد ذيل را در تقسیم بندي و ترتیب آن
رعايت نمايید.
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جلد گزارش كارآموزي بايد حاوي  :آرم دانشگاه ،عنوان كارآموزي ،نام و نام خانوادگی دانشجو ،رشته تحصیلی و نام
مربی كارآموزي باشد.
صفحه بسم اهلل الرحمن الرحیم
صفحه عنوان فارسی :كه شامل موضوع كارآموزي -معرفی محل كارآموزي -نام مربی كارآموزي -نام نام خانوادگی
دانشجو -شماره دانشجويی -تاريخ دوره -ساعت شروع و پايان دوره كارآموزي -مطالب علمی -فعالیت هاي انجام
شده در آن روز.
تقديرو تشکر

شیوه نگارش گزارش نویسی
-1

كاغذ و چاپ :كلیه قسمت هاي گزارش بايد روي كاغذ سفید (كاغذ  )A4تايپ گردد .تمامی متن ها روي كاغذ يک رو تايپ
شود .نوع قلم مورد استفاده در تمامی متن يک نواخت و با فونت نازنین( )Nazaninباشد .اندازه فونت ها در كلیه عناوين
(تیترها) ،نازنین  14توپر ( )Boldو متن اصلی نازنین  14رعايت شود.

-2

فاصله گذاري و حاشیه بندي :فاصله سطرها در تمامی گزارش برابر  1/5سانتی متر باشد .حاشیه سمت راست و باال مساوي 3
سانتی متر و حاشیه سمت چپ و پايین برابر  2/5سانتی متر باشد.

-3

شماره گذاري :اولین صفحه يعنی صفحه عنوان بدون شماره تايپ می گردد .تمامی صفحات متن اصلی كه از مقدمه شروع می
شود ،بايد شماره گذا ري شوند .شماره گذاري صفحات شامل صفحه هاي محتوي شکل ،جدول ،منابع و پیوست نیز می گردد.
شماره صفحه در پايین و در وسط قرار می گیرد.

-4

جدول ها و شکل ها :تمامی شکل ها( تصويرها ،نمودارها ،منحنی ها) و جدول ها بايد با كیفیت مناسب تهیه شوند .به گونه اي
كه كپی تهیه شد ه از آن ها از وضوح كافی برخوردار باشد .تمامی شکل ها و جدول ها بايد به ترتیب شماره گذاري شوند .عنوان
جدو.ل ها در باالي آنها و عنوان شکل ها در زير آن ها ذكر می گردد.

-5

پانويس يا زير نويس :در صورتی كه يک عبارت يا واژه نیاز به توضیح خاصی داشته باشد ،توضیح را می توان به صورت زير
نويس در همان صفحه ارائه نمود.

-6

درج لغات التین در متن فارسی :همه نام هاي التین در متن به خط فارسی و در پانويس به التین( يا به خط اصلی) با فونت
 Times New Romanنوشته می شود.

-7

نحوه ارجاع در متن و فهرست منابع و ماخذ :الزم به ذكر است در متن به كلیه منابعی كه مورد استفاده قرار می گیرد ،اشاره
شود .چنانچه در داخل متن از يک منبع مطلبی نقل شود ،بالفاصله پس از خاتمه جمله كروشه اي باز می شود و مرجع ذكر
می گردد.
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مالك های ارزشیابی مراکز کار آموزی

 -1میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
بهداشت آب
-2میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
تصفیه و دفع فاضالب
-3میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن
تهیه و توزیع مواد غذایی
-4میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن
عمومی
-5میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
مبارزه با حشرات و جوندگان
-7برگزاري جلسات آموزشی براي گروههاي هدف

 -8مشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر بهداشت محیط-
-2میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
تصفیه و دفع فاضالب
 -1میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
بهداشت آب
-2میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
تصفیه و دفع فاضالب
-3میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه در زمینه اماکن تهیه و
توزیع مواد غذایی
-4میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن
عمومی
-5میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
مبارزه با حشرات و جوندگان
-6میزان کسب مهارت ،دانش و تجربه به دست امده در زمینه
بهداشت هوا
-7برگزاري جلسات آموزشی براي گروههاي هدف
-8مشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر بهداشت محیط
- 1میزان کسب مهارت و تجربه در ساخت محیط کشتها و کشت
میکروارگانیسم
-2انجام آزمایش هاي میکروبی ،شناسایی کلیفرمها ،رنگ امیزي و
تست افتراقی
-3انجام آزمایش هاي شیمیایی ) سختی ،قلیاییت ،آهن ،منگنز،
نیترات ،نیتریت ،کدورت و
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فرم ارزشيابي كارآموزي دانشجويان بهداشت محيط در بيمارستان

رديف
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

حداکثر نمره

شرح فعاليت و آموزش
آشنایي کامل با وظایف کارشناس بهداشت محیط در
بیمارستان
بازدید از بخشهاي مختلف بیمارستان  :آشپزخانه  ،انبار مواد
غذایي ،سردخانه مواد غذایي ،سالن غذاخوري بخش هاي
کلینیکي  ،بستري بیماران ،آزمایشگاه  ،الندري ،CSR ،رادیو
لوژي و...
آشنایي با مراحل سیر زباله از تولید تا دفع نهایي
اشنایي با نحوه تکمیل و بررسي پرونده هاي بهداشتي پرسنل
آشنایي با ترسیم فرآیند هاي جاري در بیمارستان
تکمیل چک لیست مربوط به نظافت کلي بخشهایي که بازدید
شده
همکاري در برنامه هاي آموزشي واحد بهداشت محیط و تهیه
پمفلت
آشنایي با کمیته کنترل عفونت وکمیته بهداشت محیط و
مصوبات آن
آشنایي با سموم و گندزداهاي مورد استفاده در بیمارستان و
اثر خشي آن
آشنایي با عوامل وتهدیدات زیست محیطي و آلودگي صوتي
توانایي تکمیل فرم هاي آماري مربوط به بهداشت محیط
بیمارستان
تهیه وارائه گزارش از فعالیتهاي انجام شده
وقت شناسي وحضور به موقع
عالقه مندي به فراگیري
رعایت پوشش مناسب دانشجویي
عایت ضوابط و مقررات اداري
حسن برخورد با همکار  ،مربي و ارباب رجوع
جمع نمره
مهر و امضا مربي

نمره
مربی

مالحظات

1
3

1/5
1
1
1
1
1
0/5
0/5
1
1/5
1/5
1
1
1
1/5

جدول انتقادات و پیشنهادات
ردیف

محل کارآموزی

انتقادات و یا مشکالت
موجود
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راهکار پیشنهادي

1

2

3

دانشجوی گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزی با اساتید ذیل مراجعه و یا تماس بگیرید.
شماره تماس اعضاي گروه :
12

دكتر نعیم آبادي
دكتر جوان
مهندس محمدي
مهندس ماروسی
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