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  :دانشجوي گرامی

دوره کارآموزي بهداشت محیط، به منظور ثبت کلیه  LB (Log Bookدفترچه حاضر تحت عنوان ( ضمن خوش آمد گویی 
) جهت تعیین نمرات ، LBعملی شما در طول کارآموزي طراحی شده است. در پایان دوره اطالعات موجود در ( -فعالیتهاي آموزشی

نموده و موارد ا مبذول ارزشیابی عملی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد. لذا شایسته است در تکمیل آن حداکثر دقت خود ر
  ذیل را مد نظر قرار دهید:

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

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

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

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

) ساعت به منظور استفاده از آموخته 408واحد ( 8بهداشت محیط به میزان  کارشناسی ناپیوسته کارآموزي در عرصه دانشجویان •
 هاي دوران تحصیلی در محیط واقعی کار در ترم چهارم اجرا می شود. 

 می باشد.14صبح الی  8آزمایشگاههاي آب و فاضالب از ساعت ساعت حضور در مراکز بهداشتی،  •

حضور در مراکز بهداشتی و آزمایشگاههاي آب و فاضالب در روزها و ساعات تعیین شده ضروري است و دانشجو به هیچ عنوان  •
 در روزها و ساعات فوق نمی تواند غیبت نماید.

 و اعضاء گروه بهداشت محیط د، مگر با اطالع و اجازه مربیتاخیر در ورود و تعجیل در خروج بر خالف مقررات می باش •

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

ارزشیابی به صورت عملی و شفاهی انجام می گردد.نمرات برحسب گزارش کار ، ارزشیابی مربیان و مصاحبه انجام شده ،خواهد  •
 بود. 

 نشجو در حیطه هاي مهارتی توسط مربی انجام می شود.ارزشیابی عملکرد دا •

  اهداف کارآموزي:

دانشجو باید با مسایل مدیریت، قوانین و مقررات مرتبط با بازدیدهاي بهداشتی، نحوه رسیدگی به وضعیت بهداشتی اماکن  •
  باشد عمومی مختلف( مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی، رستوران، آرایشگاه، استخر ها و ... ) آشنا

 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 
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سطحی به منظور آشنایی با مراحل مختلف بهره برداري و نگهداري سیستم تصفیه و نظارت و پایش بازدید از تصفیه خانه آب  •
 آن 
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
  یی و شهري و علل بروز آنها در دانشجو باید در کنترل بیماریهاي واگیر در مناطق روستا •

 ارتباط با آب و فاضالب و مواد زائد و نحوه پیشگیري از این بیماریها با انجام اقدامات بهسازي محیط مهارت الزم را کسب کند.  •
 استان آشنا باشد. و درمان  دانشجو باید با اصول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شبکه هاي بهداشت •
 عملیات گندزدایی در بیمارستان و نحوه ساخت، آماده سازي و کاربرد عملی گندزداها در محیط آشنا باشد. دانشجو باید با •
 دانشجو باید با انجام آزمایشهاي معمول روي نمونه هاي واقعی آب و فاضالب آشنا باشد. •
باید در بازدیدهاي مختلف از سازمانها، کارخانه ها و سیستم هاي مرتبط با مسایل آب، فاضالب، مواد زائد جامد، هوا، دانشجو  •

 مواد غذایی، پرتوها و... شرکت نماید.
 

  نظر مربی مربوطه  عناوین

    رعایت مقررات مراکز بهداشتی شهري

    بهداشتی روستاییرعایت مقررات مراکز 

    رعایت مقررات آزمایشگاه آب و فاضالب معاونت بهداشتی

    رعایت مقررات آزمایشگاه آب و فاضالب دانشکده

    رعایت اصول اخالقی در کارآموزي

    برقراري ارتباط مناسب با مراجعین بهداشت محیط

    برقراري ارتباط مناسب با همکاران و پرسنل

    سایر موارد



٤ 
 

  فعالیت هاي عمومی فعالیتهاي عملی دانشجو در دوره کارآموزي :1جدول

  

  فعالیتهاي عملی دانشجو در دوره کارآموزي(مراکز بهداشتی درمانی شهري) فعالیتهاي اختصاصی :2جدول

یف
رد

  

  نظر مربی  عناوین

یف
ضع

ی 
خیل

یف  
ضع

سط  
متو

وب  
خ

وب  
ی خ

خیل
  

            بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی  1

             13مشارکت در اجراي آیین نامه ماده   2

            مشارکت در صدور کارت بهداشت  3

            مشارکت در ثبت گزارشهاي روزانه  4

            مشارکت در تهبه و تنظیم آمار هاي مربوطه   5

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

            انجام کلرسنجی روزانه  7

            آگاهی از نحوه نمونه برداري مواد غذایی   8

            آموزش و مشارکت در مبارزه با حشرات و جوندگان   9

            مشارکت در برگزاري کالس آموزشی براي اصناف     10

            انجام بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی بین راهی     11

            شدهمشارکت در سایر برنامه هاي اعالم   12
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  فعالیتهاي عملی دانشجو در دوره کارآموزي(مراکز بهداشتی درمانی روستایی) فعالیتهاي اختصاصی :3جدول

یف
رد

  

  نظر مربی  عناوین
یف

ضع
ی 

خیل
یف  

ضع
سط  

متو
وب  

خ
وب  

ی خ
خیل

  

            بازدید از اماکن تهیه و توزیع مواد خوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی  1

             13مشارکت در اجراي آیین نامه ماده   2

            مشارکت در صدور کارت بهداشت  3

            مشارکت در ثبت گزارشهاي روزانه  4

            مشارکت در تهبه و تنظیم آمارهاي مربوطه   5

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

            انجام کلرسنجی روزانه  7

            آگاهی از نحوه نمونه برداري مواد غذایی   8

            آموزش و همکاري در برنامه هاي بهسازي محیط    9

            برنامه ریزي بهسازي روستا (جمع  آوري و دفع فضوالت حیوانی، زباله هاي خانگی و غیره)   10

            آموزش و مشارکت در مبارزه با حشرات و جوندگان   11

            برگزاري کالس آموزشی براي اصنافمشارکت در   12
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  لیست حضور و غیاب دانشجویان: 4جدول 

  امضاء مربی  امضاء کارآموز  ساعت خروج  ساعت ورود  تاریخ  ردیف

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            
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17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            

26            

27            

28            

29            

30            

31            

32            

33            

34            
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35            

36            

34            

38            

39            

40            

41            

42            

43            

44            

45            

46            

47            

48            

49            

50            

51            

52            
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53            

54            

55            

56            

57            

58            

59            

60            

61            

62            

63            

64            

65            

66            

67            

68            

69            

70            
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  ارزشیابی دوره کار آموزي : 5جدول
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امر
شی

موز
ز آ

ک
  

  

  مالك هاي ارزشیابی مراکز بهداشتی
یف

ضع
ی 

خیل
یف  

ضع
سط  

متو
وب  

خ
وب  

ی خ
خیل

  

ري
شه

ی 
مان

 در
تی

اش
هد

ز ب
راک

م
  

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه  بهداشت آب -1

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

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -3

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن عمومی  -4

            حشرات و جوندگان مبارزه باامده در زمینه میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست   -5

            برگزاري جلسات آموزشی براي گروههاي هدف  -7

            مشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر بهداشت محیط -8

یی
ستا

 رو
نی

رما
ی د

شت
هدا

ز ب
راک

م
  

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه بهداشت آب -1

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

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه در زمینه اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی  -3

            میزان کسب مهارت، دانش و تجربه به دست امده در زمینه اماکن عمومی  -4

            حشرات و جوندگان امده در زمینه مبارزه باه به دست میزان کسب مهارت، دانش و تجرب  -5

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

            برگزاري جلسات آموزشی براي گروههاي هدف  -7

            مشارکت در تنظیم فرمها و دفاتر بهداشت محیط -8

گاه
یش

زما
آ

  

 
الب

اض
و ف

ب 
آ

  

            میکروارگانیسم تجربه در ساخت محیط کشتها و کشتمیزان کسب مهارت و  -1

            انجام آزمایش هاي میکروبی، شناسایی کلیفرمها، رنگ امیزي و تست افتراقی -2

            و...) انجام آزمایش هاي شیمیایی ( سختی، قلیاییت، آهن، منگنز، نیترات، نیتریت، کدورت -3

ایر
س

م 
ارد

و
زي  

آمو
کار

  

            نحوه همکاري و ارتباط دانشجو با مسئولین و همکاران -1

            میزان توجه و عالقمندي در طول مدت کارآموزي -2

            حضور منظم و مستمر در محل کار -3
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 انتقادات و پیشنهادات : 6جدول
 

  

 

  اساتید ذیل مراجعه و یا تماس بگیرید. بهدانشجوي گرامی در صورت مواجه شدن با مشکل در برنامه کارآموزي 

 دکتر علی ظفرزاده •

 دکتر محمد هادي مهدي نژاد  •

 دکتر مهدي صادقی •

 مهندس ابوطالب باي •

 دکتر یوسف دادبان •

 علی شهریاري دکتر •

   01732431607تلفن تماس:   •

  راهکار پیشنهادي  انتقادات و یا مشکالت موجود  ردیف

1      

2      

3      

4      

5      


