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 فرآيندخالصه 

 عنوان فرآيند :-7

 کارشناسی ناپیوسته مهندسیکارآموزی در عرصه دانشجويان نوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت 

 7831تا  7831بهداشت محیط  از سال 

 صاحبان فرآيند و همکاران : -1

،  هادی رحیم زاده، ابوطالب بایعلی ظفرزاده،محمد هادی مهدی نژاد، مهدی صادقی، 

 محمدرضا قنبری علی شهرياری،

 

 دانشکده بهداشت  مهندسی بهاشت محیطروه گ محل اجرای فرآيند : -8 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان نام دانشگاه : -4

   :گروه فرآيندی  -5

 حیطه ذیل قابل شمول می باشد: سهاین فرآیند در قالب 

 الف( تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی

 آموزشیب( روش ها و تکنیک های 

 ج( سنجش، ارزشیابی و اثر بخشی آموزشی

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یک چرخه بر اساس بازخوردها و  9378سالاز  تاريخ اجرا : -6

 ارزشیابی ها، اصالح و نهایی شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.

بر اساس نیازسجی های و بیان مسأله) بیان اهمیت، ضرورت و کاربرد انجام فرآيند مقدمه  -1

  :انجام شده(

گذارند. ای  بهداشت محیط عبارت است از کنترل همه عواملی که اثر سویی بر پایدار ماندن سالمت انسان می

و بسیاری از عوامل محیطی دیگر سالمت  مواد غذاییشود که از طریق آب، هوا،  های زیادی می شامل بیماری

کنند. بهداشت محیط همچنین دربرگیرنده مطالعه فاکتورهای محیطی مضر برای سالمت  انسان را تهدید می

محییط کنتیرل   در واقع هدف بهداشت . انسان و شناخت و پیشگیری و رفع اثرهای ناشی از این عوامل است

کنند. برای رسیدن به  کلیه عواملی است که بالقوه و بالفعل تاثیرات سویی بر بقاء و سالمتی انسان اعمال می

محیطی به منظور کنترل، اصالح و بهبود عوامل فیزیکی،  گیری اصول مهندسی و دانش زیست این هدف، بهره

 .یابد اه و آسایش انسان ضرورت میشیمیایی و بیولوژیک محیط جهت حفظ و ارتقاء سالمتی و رف

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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و  جمهیوری اسیالمی اییران    هییات دولیت   9389/۴/2۴مصیوب مورخیه    نامه بهداشت محییط  آیینمطابق با 

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصیوب   93نامه اجرایی قانون اصالح ماده  همچنین آیین

ای روی  بهداشت محیط عبارت است از کنترل عیواملی از محییط زنیدگی کیه بیه گونیه       تعریف 9392/3/97

و خاک و  آب و هواای از  در این تعریف به مجموعه .گذارند سالمت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تاثیر می

ای از عوامیل و   به طیور کلیی محییط بیه مجموعیه      .گویند محیط می ،موجودات زندهها و کلیه  روابط بین آن

 .گردد ها بر زندگی یک موجود اطالق می شرایط خارجی و تاثیرات وارده ناشی از آن

گییروه آموزشییی بهداشییت محیییط و بهداشییت   2بهداشییت دانشییگاه علییوم پزشییکی گلسییتان بییا  دانشییکده 

تییا کنییون فعالیییت داشییته و در رشییته هییای کییاردانی بهداشییت محیییط ،          9379عمییومی از سییال  

کارشناسییی پیوسییته و نییا پیوسییته مهندسییی بهداشییت محیییط ، کارشناسییی پیوسییته و نییا پیوسییته        

 .بهداشت عمومی مشغول فعالیت می باشد

با عنایت به اهمیت موضوع کارآموزی در عرصه دانشجویان این مهم همواره توسط گروه ها با حساسیت ویژه 

سیستم کارآموزی سنتی فاقد رویه مشخصی بوده و بنابراین اساتید، مربیان و دانشجویان  پیگیری شده است.

از موارد به برخی از مطالب مهم  بر حسب سالیق خود اقدام به مهارت آموزی و یادگیری نموده و در بسیاری

پرداخته نمی شد. همچنین تدوین گزارش کارآموزی به دلیل مطالب غیرضروری  و یا کیم اهمییت ،  باعی     

شییوه   درلذا با توجه به اهمییت موضیوع میی بایسیت ییک بیازنگری       اتالف زیادی از وقت و هزینه می شد. 

نوآوری در طراحیی  لذا فرآیند حاضر با هدف  ج گردد.تا از حالت سنتی خار صورت گیرد کارآموزی در عرصه

 در راسیتای توسیعه کیفیی آمیوزش     کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته بهداشیت محییط   کیفیت و ارتقاء 

 طراحی و اجرا شد.

 :هدف و اهداف اختصاصی-3  

  هدف کلی:

 ناپیوسته مهندسیکارشناسی  کارآموزی در عرصه دانشجوياننوآوری در طراحی و ارتقاء کیفیت 

 7831تا  7831بهداشت محیط  از سال 

 اهداف اختصاصی کوتاه مدت:

 کاربرد یافته های علمی در محیط کارآموزی و اجرادر زمینه  توانمند سازی دانشجویان -9

 اجرایی در دوره کارآموزیآشنایی عمیق، وسیع و ملموس دانشجویان با مشکالت حوزه  -2

 مشکالت و توانمندی در جهت ارائه راهکار به تناسب نوع مشکلتوانایی شناسایی و تفکیک نوع  -3

 بهداشت محیط اماکن عمومیدانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت  توانمندسازی -۴

 بهداشت آب و فاضالبتوانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت   -5

 بهداشت مواد زائد جامدتوانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت  -6

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8_%D9%88_%D9%87%D9%88%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87
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 آلودگی هواتوانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت  -8

 بهداشتی مراکز تهیه و توزیع مواد غذاییتوانمندسازی دانشجویان در زمینه پایش و ارتقاء وضعیت  -7

زمینه در دستورالعمل ها و برنامه های کشوری قوانین و دانشجویان در زمینه اجرای  توانمندسازی -9

 بهداشت محیط

 اهداف اختصاصی زمینه ای:

  آموخته های علمی در عرصه اجراییکاربردی نمودن  -9

 شیوه برگزاری دوره کارآموزی در عرصهاز افزایش رضایتمندی دانشجویان  -2

 جهت برگزاری نحوه کارآموزی بهداشت محیط در عرصهارائه دستورالعمل  -3

کاربرد آنها جهت به روز ومسائل بهداشت  دانشجویان در زمینه، تفکر و نوآوری ارتقاء توانمندی  -۴

 بودن

 ( و همچنین اعتماد به نفس دانشجویانSelf efficacyارتقاء خودکارآمدی ) -5

 اهداف اختصاصی بلند مدت:

 هدایت سیستم های اجرایی و آموزشی در راستای اهداف جامعه نگر و ارتقاء سالمت -9

  یهای بهداشت به منظور بسط و توسعه برنامه محیط بهداشتتربیت نیروهای متخصص در زمینه  -2

  روش اجراء : - 3

( ۴07واحد ) 7بهداشت محیط به میزان  کارشناسی ناپیوسته مهندسی کارآموزی در عرصه دانشجویان

 ساعت به منظور استفاده از آموخته های دوران تحصیلی در محیط واقعی کار در ترم چهارم اجرا می شود.

تا کنون به طور  9378دانشجویان رشته بهداشت محیط  از سال کارآموزی در عرصه ارتقاء کیفیت  فرایند

 Logجهت سازماندهی  برنامه کارآموزی و خارج کردن آن از روش سنتی یک  انجام می شود. و مداوم مدون

Book این  .نشان داده شده است9 پیوست  در طراحی شده کهLog Book  پس از هر ترم با توجه به

و سعی گردید همواره مشکالت موجود در آن مرتفع شده پیشنهادات دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفته و 

  .نسبت به ارتقاء کیفیت آن اقدام شود

 جهت ارتقاء کیفیت کارآموزی موارد ذیل مورد نظر اعضاء گروه بوده و به صورت پویا دنبال می گردد:

 ب مراکز بهداشتی در سطح استان جهت گذراندن کارآموزی در عرصه:الف( انتخا

مقرر گردید دانشجویانی که از سایرشهرستان های استان هستند کارآموزی را در شهرستان های مربوطه  -

و مراکز منتخب در شهرستان ها با هماهنگی مدیران شهرستان و اعضای گروه مهندسی  خود طی نمایند

 دالیل اینکار : بهداشت محیط با توجه به شناخت از امکانات و توانمندی های هر مرکز انتخاب می گردند.

 بعد زیاد مسافت و تحمیل هزینه های زیاد به دانشگاه جهت ایاب و ذهاب دانشجویان و اساتید  -

آشنا بودن دانشجویان  به مشکالت بهداشتی منطقه خود و همچنین سیاست جذب نیروی بومی در  -

 سیستم سالمت 

 جلوگیری از اتالف وقت  -

 کاهش احتمال خطرات ناشی از رفت و آمد برای دانشجویان -

مجاور  جهت دسترسی دانشجویان در برخی شهرستانها به بیمارستان یا آزمایشگاه از شهرستان های -

 .استفاده می گردد
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مقرر گردید دانشجویانی که بومی شهرستان گرگان بوده و یا از سایر استان ها هستند کارآموزی را در 

 الیل اینکار :د شهرستان گرگان انجام دهند

 دسترسی آسان به مراکز بهداشتی و درمانی برای دانشجویان -

 امکان پایش و حمایت سریع دانشجویان توسط اساتید -

 روستایی به تعداد کافی  –جود مراکز بهداشتی و درمانی شهری ، روستایی و شهری و -

 جهت انتخاب مراکز بهداشتی درمانی مناسب برای کارآموزی دانشجویان اقدامات ذیل انجام گردید: -

تشکیل جلسه مشترک با معاونت بهداشتی و گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان به منظور  -

از نظر فیزیکی و نیروی انسانی متعهد و سایر عوامل تاثیر گذار بر کیفیت  معرفی مراکزی که

 کارآموزی مناسب هستند به تعداد دو برابر مورد نیاز.

و انتخاب مراکز  به اتفاق کارشناسان معاونت بهداشتی بازدید اساتید و مربیان از مراکز معرفی شده -

 مناسب 

)فضای فیزیکی، نیروی انسانی ماهر و متعهد، بعد مسافت   ارزشیابی کیفیت مراکز از کلیه جنبه ها -

 در طول دوره کارآموزی  و...(

اخذ نظر دانشجویان از نحوه ارائه کمک ها و راهنمایی ها و سایر عوامل موثر بر کیفیت کارآموزی  -

 توسط مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و درمانی که در آن کارآموزی انجام می شود.

مربیان و مسئولین مراکز بهداشتی و درمانی از نحوه ارائه کمک ها و راهنمایی ها و سایر اخذ نظر  -

 عوامل موثر بر کیفیت کارآموزی که در آن کارآموزی انجام می شود.

تغییر و جایگزینی سایر مراکز به منظور دستیابی به بهترین اعمال نقطه نظر مربیان و دانشجویان در  -

 ی جهت کارآموزیمراکز بهداشتی و درمان

 به جای سیستم سنتی و  کتاب گزارش کارآموزی: Log bookجايگزينی ( ب

جلساتی در گروه مهندسی بهداشت محیط  9379جهت یکنواخت نمودن و هدفمند کردن کارآموزی از سال 

تهیه و جایگزین گردد سپس این دفترچه تهیه و تدوین شد و طی  Log bookتشکیل و مقرر گردید 

 به تصویب اولیه اعضاء گروه رسید .  30/9/79رخجلسه مو

 برنامه ريزی جهت کارآموزی در عرصه:ج( 

قبل از شروع دوره کارآموزی برنامه کامل دوره به صورت کامل شامل زمان شروع کار آموزی ، هفته هایی که 

بازدید ها و زمان دانشجو در مراکز شهری یا روستایی باید حضور داشته باشد ، زمان تهیه گزارش نهایی ، 

 مصاحبه نهایی توسط اعضاء گروه تدوین شده و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد .

 نحوه آموزش و پايش در طول دوره کارآموزی: د( 

 قبل از شروع کارآموزی مکاتبات و هماهنگی الزم با معاونت بهداشتی و شهرستان ها انجام می گیرد

سه روزه با حضور کارشناسان مرکز بهداشت استان به صورت منظم و در ابتدای دوره یک جلسه توجیهی 

 تدوین شده انجام می شود.

 در طول دوره کارآموزی پایش از دانشجویان و مراکز به صورت برنامه تدوین شده انجام می شود.

 نحوه ارزشیابی کارآموزان :ه( 
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، رعایت نظم اداری ، ...( و ارزشیابی   ارزشیابی دانشجویان در دو مقوله ارزشیای عمومی  )حضور و غیاب

تخصصی  )آموخته های علمی و اجرایی و ..( می باشد که در غالب فرم ارزشیابی تدوین شده و در اختیار 

 دانشجو قرار می گیرد .

 نمره ( دانشجویان به مربیان آنها در مراکز اختصاص داده شده است 2قسمتی از نمره کارآموزی )

 اختصاص دارد. Log bookبی کارآموزی به گزارش کتبی نمره از ارزشیا 7

نمره از کارآموزی شامل ارزشیابی انجام شده در طول دوره و همچنین انجام مصاحبه توسط تیم های  90

 تشکیل شده از اساتید خواهد بود.

 ی( جلسه ارتقاء کیفیت کارآموزی :

بررسی نقاط قوط و ضعف کارآموزی تشکیل بعد از انجام هر دوره کارآموزی در عرصه جلسه ای پیرامون 

الزم الیت های عشده و سعی می شود در دوره های آتی نسبت به ارتقاء کیفیت کارآموزی برنامه ریزی و ف

 انجام گیرد.

 نقشه، 9۴0۴، سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال مراحل مختلف در حین اجرای فرآیند در

 نظام تحول نقشه ،فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه درایران  اسالمی جمهوری سالمت

و سند نقشه جامع علمی کشور  پیشرفت رانییا اسالمی الگوی بر ایران مبتنی اسالمی جمهوری سالمت

 مورد بررسی قرار گرفت و در طراحی این فرآیند این اسناد لحاظ شدند.

 فرآيند:  و محصول يا برون دادهای پیامدهای اجرا :نتايج -71

 دانشجویان  اجرایی در انگیزهایجاد و  مندی افزایش عالقه -9

 وح مختلفدر سط محیطبهداشت ارتقاء توانمندی مورد نیاز دانشجویان در حوزه  -2

 دانشجویان با موقعیت های واقعی در محیط کاری در آینده توانمندی -3

  تطبیق آموخته های علمی و تئوری با مهارت های اجرایی عملیاتی  یادگیری وبهبود کیفیت  -۴

 توانمند در رفع آنها و تربیت دانشجویانی آشنا با مشکالت جامعه، سیستم بهداشتی -5

 تم بهداشتی و شغل آینده شانسافزایش رضایت دانشجویان به دلیل آشنایی با سی -6

 بخشی در دانشجویان ایجاد و افزایش توانمندی در ارتباط بین بخشی و برون -8

 سطح اثرگذاری )دانشگاه، کشوری، بین المللی( :  -77

 در سطح دانشگاه:

بر اساس بررسی های انجام شده، به نظر می رسد این فرآیند برای اولین بار در سطح گروه  -

دانشگاه صورت گرفته است و به موازات برنامه های وزارت بهداشت، درمان  و آموزشی، دانشکده

و به  و آموزش پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش علوم پزشکی طراحی و اجرا شده است

 و کشور تأثیرات مثبتی در نظام سالمت استانرویکرد کاربردی و پاسخگوی آن، نظر می رسد 

 داشته باشد.

 درسطح کشوری:

توجه به غیر بومی بودن گروهی از دانشجویان، دامنه تأثیر این فرآیند در سطح کشوری می با  -

 باشد.
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های  با در اختیار گذاشتن این تجربه نسبتاً موفق به سایر دانشگاههای کشور می توان توانمندی -

 .کشور را ارتقاء بخشید محیط بهداشت مهندسی فارغ التحصیالن رشته

 درسطح بین المللی:

صورت چاپ و انتشار نتایج این فرآیند در قالب مقاالت علمی در مجالت معتبر بین المللی در  -

 احتماالً دارای اثر گذاری بین المللی خواهد بود.

انطباق با سیاست های باالدستی ) فرآيند تا چه حد با هدف مرجعیت علمی در منطقه  -92

 :نزديک است(

 نقشه، 9۴0۴سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال با توجه به این که در طراحی این فرآیند، 

 نظام تحول نقشه ، فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه ایران در اسالمی جمهوری سالمت

 جامع علمی کشورو سند نقشه  پیشرفت رانییا اسالمی الگوی بر ایران مبتنی اسالمی جمهوری سالمت

را دارا می  و هدف مرجعیت علمی در منطقه مطلوب ترین انطباق با سیاست های باال دستی لحاظ شده اند،

 . باشد

از سوی دیگر به دلیل این که فرآیند حاضر با موارد بسیاری زیادی در اسناد مربوطه انطباق داشت به دلیل 

 اند که به طور خالصه عبارتند از:محدودیت برخی از مهمترین آنها در ذیل ذکر شده 

 :9۴0۴الف( سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در سال 

این سند: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع  2انطباق با بند 

 انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی.

صت های برابر، توزیع برخوردار از سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فراین سند:  ۴انطباق با بند 

 مناسب درآمد

 ایران: اسالمی جمهوری سالمت نقشه ب(

  بند های مربوط به سیاست های کلی مصوب رهبری با ارتباط مستقیم با سالمت: 

 ( ارتقاء و هماهنگی میان اهداف توسعه ای: آموزش، بهداشت و اشتغال 39

 سند نقشه جامع علمی کشور:ج( 

 فصل اول: ارزش های بنیادین نقشه جامع علمی کشور:

 :نوآوری و فناوری و علم نظام الگوی اصلی های :ویژگی9-2

 : مهارت و تربیت با آموزش تلفیق: 3بند 

 فناوری فصل دوم: وضع مطلوب علم و

 شمسی: هجری 9۴0۴ افق ایران در اسالمی جمهوری فناوری و علم انداز :چشم 2-9
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 آن؛ دستاوردهای کارگیری و به نوآوری و فناوری و علم توسعه و تولید در توانا -

 .درجهان علمی مرجعیت با فناوری و دانش مرزهای درپیشتاز  -

 :کشور فناوری و علم نظام کالن اهداف 2 - 2

 برای نخبه و فرهیخته و شایسته از انسانهای برخوردار و محور عدالت بنیان، دانش جامعه استقرار -2بند

 جهان؛ در مرجعیت علمی احراز

 روحیه و آزاداندیشی و اخالق با تقویت همراه تخصصی و عمومی آموزشهای گسترش و تعمیق  -3بند

 جوان؛ نسل ویژه به آحاد جامعه، در خالقیت

 نیازهای رفع و مشکالت حل به سمت نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، جهت دهی :1 کالن راهبرد

 علمی تحقق مرجعیت برای دانش مرزهای در نوآوری و سرزمین آمایش به توجه با کشور اقتضائات و واقعی

 و کارآفرین و متقی انسانهای بر پرورش تأکید با انسانی سرمایه توانمندسازی و تربیت :3 کالن راهبرد

 جامعه نیازهای و ارزشهای اسالمی با متناسب نوآوری و فناوری و علم تولید در و توانا نوآور خالق، و خودباور

 پایه علوم در حوزه پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق و توسعه : 78 کالن ردبراه

 :4کالن راهبرد

 فرایند تقویت و دانش توسعه و و کاربرد انتشار و تولید جریان سه بین در هم افزا و مستمر ارتباط -2بند

 به محصول؛ ایده تبدیل

 :6کالن راهبرد

 کشور؛ عمومی و رسمی تربیت تعلیم و در کیفیت تضمین و ارزشیابی و سنجش نظام ایجاد  -30بند 

 اطالعات ارائة کنار در مهارتها و ها بینش اصالح بر تمرکز با آموزشی روشهای و محتوا در بازنگری  -35بند 

 و خودباوری روحیه ایجاد به علم، آموزان دانش عالقمندسازی علمی، پایة مفاهیم منظور انتقال به دانش و

 ایشان توانمندسازی

 

 نتیجه گیری شامل چالش ها و مشکالت اجرائی فرآيند : -78

اجرای فرایند کارآموزی به صورت سیستماتیک و نوین در ابتدای اجرایی نمودن آن نیاز به  -

مراکز بهداشت  آموزشی ، پیگیری و توجیه نمودن مربیان و مسئوالن برگزاری جلسات

دارد که این امر نیاز به زمان داشته و مشکالت  شهرستان ها و مراکز بهداشتی درمانی تابعه را

 خاص خود را دارد.

با عنایت به اینکه در مراکز بهداشتی و درمانی عمده کارهای عملی با همکاری کارکنان مراکز  -

ی و درمانی به عنوان مربی انجام می شود گاهی عدم دلسوزی و همکاری مشاهده می بهداشت

گردد پیشنهاد می گردد با اجرای فرایند های ایجاد انگیزش مانند درخواست تشویقی و اضافه 

 .کار و غیره بر انگیزه  و حساسیت آنها در امر همکاری در برنامه کارآموزی اضافه گردد

 

 در نشريات علمی يا ارائه در مجامع علمی:معرفی فرآيند  -74

 ارزیابی فرایند و بررسی بهینه بودن آن و تهیه مقاله و ارسال به مجالت معتبر در حال انجام است. 
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 : و ارزشیابی فرآيند تايیدهای مربوطه -75

 محیطبهداشت  مهندسی گروه آموزشی -

 معاونت آموزشی دانشکده بهداشت  -

 دانشکده بهداشت سرپرست  -

 دانشگاه  EDCارزشیابی صورت گرفته توسط کارشناسان  -

 قابلیت تعمیم و اجرا در ساير مراکز آموزشی: -76

و نظام سالمت کشور ، اجرایی بر اساس نیاز سیستم آموزشی کارآموزی در عرصه  با توجه به این که فرآیند 

، دانشگاه ها ، گروه ها و ... را در سایر مراکز آموزشی ی باالیی، از قابلیت تعمیم و اجرامی شودطراحی و اجرا 

  دارد. 

 :استمرار) استمرار اجرای فرآيند در برنامه های جاری آموزشی( -71

آغاز شده و به صورت پویا و در قالب یک چرخه بر اساس  9378از سالطراحی و اجرای این فرایند 

 بازخوردها و ارزشیابی ها، اصالح و نهایی شده و اجرای آن تاکنون ادامه دارد.

 دانشکده بهداشت

 گروه مهندسی بهداشت محیط
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 پیوست ها

 تهیه شده جهت کارآموزی دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط  Log Book: 9پیوست 

 

   

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گلستان

 دانشکده بهداشت

Log Book 

 دفترچه کارآموزی در عرصه بهداشت محیط

Environmental Health Engineering 

 

 تحصیلی:رشته و مقطع           نام کارآموز:   

 شهرستان :         شماره دانشجویی:        
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 :دانشجوی گرامی

دوره کارآموزی بهداشت محیط، به منظور ثبت کلیه  Log Book( LBدفترچه حاضر تحت عنوان ) ضمن خوش آمد گویی 

( جهت تعیین نمرات ، LBعملی شما در طول کارآموزی طراحی شده است. در پایان دوره اطالعات موجود در ) -فعالیتهای آموزشی

نموده و موارد ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد. لذا شایسته است در تکمیل آن حداکثر دقت خود را مبذول 

  ذیل را مد نظر قرار دهید:

 .در تکمیل دفترچه نظم و دقت را در نظر داشته باشید 

  نگهداری آن به عمل آورید.نهایت سعی و تالش خود را در حفظ و 

  نزد خود نگهداری نمائید آن رایک کپی از دفترچه به گروه موقع تحویل در. 

 .انجام تکالیف تعیین شده از طرف اساتید و گرفتن تاییدیه از مربیان مراکز ضروری است 

  از آموخته های دوران تحصیلی  ( ساعت به منظور استفاده808واحد ) 8کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت محیط به میزان

 در محیط واقعی کار در ترم چهارم اجرا می شود. 

  می باشد.48صبح الی  8ساعت حضور در مراکز بهداشتی، آزمایشگاههای آب و فاضالب از ساعت 

 عنوان  حضور در مراکز بهداشتی و آزمایشگاههای آب و فاضالب در روزها و ساعات تعیین شده ضروری است و دانشجو به هیچ

 در روزها و ساعات فوق نمی تواند غیبت نماید.

 تاخیر در ورود و تعجیل در خروج بر خالف مقررات می باشد، مگر با اطالع و اجازه مربی 

 اجرایی می باشد. -امتحان از مباحث عنوان شده آموزشی و فعالیت های علمی 

 ارش کار ، ارزشیابی مربیان و مصاحبه انجام شده ،خواهد ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی انجام می گردد.نمرات برحسب گز

 بود. 

 .ارزشیابی عملکرد دانشجو در حیطه های مهارتی توسط مربی انجام می شود 

 اهداف کارآموزی:

  دانشجو باید با مسایل مدیریت، قوانین و مقررات مرتبط با بازدیدهای بهداشتی، نحوه رسیدگی به وضعیت بهداشتی اماکن

 مختلف) مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران، آرایشگاه، استخر ها و ... ( آشنا باشدعمومی 

   .دانشجو باید با مراحل تصفیه آب به منظور یادگیری عملی بهره برداری و ضدعفونی آب و آزمایشهای مربوطه آشنا باشد 

 بهره برداری و نگهداری سیستم تصفیه و نظارت و  بازدید از تصفیه خانه فاضالب شهری به منظور آشنایی با مراحل مختلف

 پایش آن 

  بازدید از تصفیه خانه آب سطحی به منظور آشنایی با مراحل مختلف بهره برداری و نگهداری سیستم تصفیه و نظارت و پایش
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 آن 

 ئل مربوط به آنها آشنا دانشجو باید با نحوه جمع آوری و دفع مواد زائد خانگی و کشاورزی در روستا و شهرهای کوچک و مسا

 باشد

  دانشجو باید در کنترل بیماریهای واگیر در مناطق روستایی و شهری و علل بروز آنها در 

  .ارتباط با آب و فاضالب و مواد زائد و نحوه پیشگیری از این بیماریها با انجام اقدامات بهسازی محیط مهارت الزم را کسب کند 

  استان آشنا باشد. و درمان  خدمات بهداشتی و درمانی در شبکه های بهداشتدانشجو باید با اصول ارائه 

 .دانشجو باید با عملیات گندزدایی در بیمارستان و نحوه ساخت، آماده سازی و کاربرد عملی گندزداها در محیط آشنا باشد 

 دانشجو باید با انجام آزمایشهای معمول روی نمونه های واقعی آب و فاضالب آشنا باشد. 

  ،دانشجو باید در بازدیدهای مختلف از سازمانها، کارخانه ها و سیستم های مرتبط با مسایل آب، فاضالب، مواد زائد جامد، هوا

 مواد غذایی، پرتوها و... شرکت نماید.

 

 فعالیت های عمومی فعالیتهای عملی دانشجو در دوره کارآموزی :4جدول

 نظر مربی مربوطه عناوين

  رعایت مقررات مراکز بهداشتی شهری

  رعایت مقررات مراکز بهداشتی روستایی

  رعایت مقررات آزمایشگاه آب و فاضالب معاونت بهداشتی

  رعایت مقررات آزمایشگاه آب و فاضالب دانشکده

  رعایت اصول اخالقی در کارآموزی

  مراجعین بهداشت محیطبرقراری ارتباط مناسب با 

  برقراری ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل

  سایر موارد
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 فعالیتهای عملی دانشجو در دوره کارآموزی)مراکز بهداشتی درمانی شهری( فعالیتهای اختصاصی :2جدول
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      ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتیبازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی  4

       41مشارکت در اجرای آیین نامه ماده  2

      مشارکت در صدور کارت بهداشت 1

      مشارکت در ثبت گزارشهای روزانه 8

      مشارکت در تهبه و تنظیم آمار های مربوطه  5

      آبمشارکت و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از منابع  6

      انجام کلرسنجی روزانه 7

      آگاهی از نحوه نمونه برداری مواد غذایی  8

      آموزش و مشارکت در مبارزه با حشرات و جوندگان  9

      مشارکت در برگزاری کالس آموزشی برای اصناف    40

      انجام بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی    44

      مشارکت در سایر برنامه های اعالم شده 42
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 فعالیتهای عملی دانشجو در دوره کارآموزی)مراکز بهداشتی درمانی روستایی( فعالیتهای اختصاصی :1جدول

ف
دی

ر
 

 

 نظر مربی عناوین

ف
عی

ض
ی 

خیل
ف  

عی
ض

ط 
س

تو
م

ب 
خو

ب 
خو

ی 
خیل

 

      ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتیبازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی  4

       41مشارکت در اجرای آیین نامه ماده  2

      مشارکت در صدور کارت بهداشت 1

      مشارکت در ثبت گزارشهای روزانه 8

      مشارکت در تهبه و تنظیم آمارهای مربوطه  5

      مشارکت و انجام نمونه برداری میکروبی و شیمیایی از منابع آب 6

      انجام کلرسنجی روزانه 7

      آگاهی از نحوه نمونه برداری مواد غذایی  8

      آموزش و همکاری در برنامه های بهسازی محیط   9

      برنامه ریزی بهسازی روستا )جمع  آوری و دفع فضوالت حیوانی، زباله های خانگی و غیره(  40

      آموزش و مشارکت در مبارزه با حشرات و جوندگان  44

      مشارکت در برگزاری کالس آموزشی برای اصناف 42
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 لیست حضور و غیاب دانشجویان: 8جدول 

 امضاء مربی امضاء کارآموز ساعت خروج ساعت ورود تاریخ ردیف

7      

1      

8      

4      

5      

6      

1      

3      

3      

71      

77      

71      

78      

74      

75      

76      

71      
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73      

73      

11      

17      

11      

18      

14      

15      

16      

11      

13      

13      

81      

87      

81      

88      

84      

85      
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86      

84      

83      

83      

41      

47      

41      

48      

44      

45      

46      

41      

43      

43      

51      

57      

51      

58      
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54      

55      

56      

51      

53      

53      

61      

67      

61      

68      

64      

65      

66      

61      
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 ارزشیابی دوره کار آموزی : 5جدول

ی
ش

وز
 آم

کز
مر

 

 

 مالک های ارزشیابی مراکز بهداشتی

ف
عی

ض
ی 

خیل
ف  

عی
ض

ط 
س

تو
م

ب 
خو

ب 
خو

ی 
خیل

 

ی
هر

ش
ی 

مان
در

ی 
شت

دا
به

ز 
راک

م
 

      میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه  بهداشت آب -4

      کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه تصفیه  و دفع فاضالبمیزان   -2

میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن تهیه و توزیع موواد    -1

 غذایی

     

      میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن عمومی  -8

حشورات و   اموده در زمینوه مبوارزه بوا    میزان کسب مهارت، دانش و تجربه بوه دسوت     -5

 جوندگان

     

      برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف  -7

      مشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر بهداشت محیط -8

ی
تای

س
رو

ی 
مان

در
ی 

شت
دا

به
ز 

راک
م

 

      امده در زمینه بهداشت آب میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست -4

      میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه تصفیه و دفع فاضالب  -2

      میزان کسب مهارت، دانش و تجربه در زمینه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -1

      عمومیمیزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن   -8

حشورات و   ه بوه دسوت اموده در زمینوه مبوارزه بوا      میزان کسب مهارت، دانش و تجرب  -5

 جوندگان

     

      میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه بهداشت هوا  -6

      برگزاری جلسات آموزشی برای گروههای هدف  -7

      بهداشت محیطمشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر  -8

اه
شگ

مای
آز

 

 
ب

ال
ض

فا
و 

ب 
آ

 

      میکروارگانیسم تجربه در ساخت محیط کشتها و کشتمیزان کسب مهارت و  -4

      انجام آزمایش های میکروبی، شناسایی کلیفرمها، رنگ امیزی و تست افتراقی -2

      نیتریت، کودورت  انجام آزمایش های شیمیایی ) سختی، قلیاییت، آهن، منگنز، نیترات، -1
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 انتقادات و پیشنهادات : 6جدول

  مراجعه و یا تماس بگیریداساتید ذیل  بادانشجوی گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزی. 

 دکتر علی ظفرزاده 

  دکتر محمد هادی مهدی نژاد 

 دکتر مهدی صادقی 

 مهندس ابوطالب بای 

 مهندس هادی رحیم زاده 

  شهریاریمهندس علی 

 :04748824668تلفن تماس 

 و...(

یر
سا

م 
رد

وا
 

ی
وز

رآم
کا

 

      نحوه همکاری و ارتباط دانشجو با مسئولین و همکاران -4

      میزان توجه و عالقمندی در طول مدت کارآموزی -2

      حضور منظم و مستمر در محل کار -1

 راهکار پیشنهادی موجودانتقادات و یا مشکالت  ردیف

9   

2   

3   

۴   

5   


