
  

  بهداشت  دانشكده

  و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه

  

  

  

  

  

 

  

  نام و نام خانوادگي دانشجو: 

 شماره دانشجويي:

  ٩٩-٩٨نيمسال دوم  :سال تحصيلي

 

  گزارش روزانهثبت دفترچه 

Student Log Book 

 بهداشت حرفه اي مهندسي كارآموزي در عرصه مقطع كارشناسي

  و ايمني كار



 

  مقدمه

ي م  و اطالعات موجود افزوده  دانستني هادر عصر اطالعات به ويژه در زمينه علوم پزشكي هر روز انبوهي به 

است هر فرد تجربيات عملي خود را به صورت مجموعه اي  ار بينش عميق و وسعت انديشه، الزمدر كنشود. 

ساير فعاليت هاي آتي ايجاد نمايد.  ارزشمند فراهم آورده تا بتوانند زمينه اي مساعد براي آموزش، پژوهش و

 بهداشت دانشگاه علوم پزشكي دانشكده گروه مهندسي بهداشت حرفه اي ت علمياعضاء هيأدر همين راستا 

جهت ارزشيابي تكويني و مستند سازي فرايند آموزش در  Log Bookمجموعه اي را تحت عنوان  ،سبزوار

مي كند كه  ءدر برنامه هاي آموزشي نقش هاي متنوعي را ايفا Log Book. نموده اند دوره كارآموزي تدوين

براي ثبت تجارب يادگيري، مستندسازي مراحل يادگيري  ابزارياز آن جمله مي توان به كاربرد آن به عنوان 

  يابي دوره آموزش كارآموزي اشاره نمود. شو ارز

هاي اساسي عملي دانشجو در طول  به طور كلي، هدف اصلي از تهيه اين مجموعه آن است كه كليه آموزش

  دوره ثبت و قابل بررسي باشد. 

  

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوارو ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي گروه 

  

  

  

  

   



  ت آموزشي قوانين و مقررا

  رعايت نظم و انضباط كامل 
  رعايت آراستگي و سادگي ظاهر، حجاب اسالمي و پوشش مناسب دانشگاه 
  نزاكت و خوش برخوردي در ارتباط با مربي، كارمندان و مراجعه كنندگان ؛ احترام 
  رعايت قوانين و مقررات آموزشي دانشكده 
  حضور فعال و انجام صحيح و به موقع امور محوله 
  ابراز عالقه مندي، انتقادپذير بودن و داشتن انعطاف در دوره كارآموزي 
 وجه به ساعات اعالم شده در روز كارگاه توجيهي كارآموزي توجه به ساعات شروع و اتمام كارآموزي با ت 
  ي م      ميسر فقط با كسب مجوز از استاد مربوطه   تحت عناويني مانند: پيگيري امور اداري، شركت در جلسه و ... محل كارآموزيخروج از

 .باشد
  به همراه داشتن الگ بوك و تكميل آن به طور روزانه 
  هر گونه جابجايي در افراد، مكان و زمان كارآموزي بدون هماهنگي با مدير گروه غير مجاز مي باشد 
  هرگونه استفاده از تلفن همراه در ساعات كارآموزي ممنوع مي باشد 
 باشد مي نظر مربي مربوطه قابل اجرا  پوشيدن روپوش در دوره هاي آزمايشگاهي الزامي و در ساير دوره هاي كارآموزي با 
  از آن دوره مي باشد و در غير اين صورت نياز به تجديد دوره الزامي است  ١٢حداقل نمره قبولي در هر دوره كارآموزي منوط به كسب 
  گزينه اي مي باشند و ساعت اهد شد. سئواالت به صورت چند  برگزار خو دانشگاهمحل  در  هفته اول تيرماهكارآموزي امتحان فاينال

 دقيق امتحان متعاقبا اعالم مي گردد. 
  مربوطه  تاداسا نظر باختصاص بخشي از ساعت كارآموزي به استفاده از كتابخانه و اينترنت در ارتباط با موضوع كارآموزي. در طول كارآموزي

 .امكان پذير است 
 مشاركت فعال در يادگيري از مواردي هستند كه  ،شركت در بحث گروهيادگيري، ، ارائه تكاليف يرعايت قوانين و مقررات آموزشي در بخش

 در ارزشيابي لحاظ مي شود .
  كليه تكاليف خود را در پايان دوره به مربي كارآموزي خود تحويل دهيد 
  را بـه خـود اختصـاص مـي دهـد لـذا بـديهي اسـت كـه در صـورت عـدم  نمره كـل كـارآموزي %٤٠نمره امتحان فاينال كارآموزي

  كسب نمره مجدد امتحان گرفته خواهد شد.
  

  رنامه اجراييب

كارگاه نقشه برداري ،درماني  –مراكز بهداشتي  كه شامل فيلدهاي مي باشد واحد ٨به ميزان  كارشناسي بهداشت حرفه ايبرنامه كارآموزي رشته 
بيمارستان  ،اداره كار بازديد از و اخالق حرفه اي خواهد بود.  END noteو  SPSSآشنايي با نرم افزار هاي  ، روش تحقيق ، GIS،و نقشه كشي

ناسان و مديران و كارش پايگاه بنياد شهيدو  همت آباد، جعفرآبادمراكز بهداشت  با همكاري فيلد مراكز بهداشتو كارخانجات صنعتي مي باشد. 
، شابورفضل الكتريك ني، سيمان سبزوار، جمكوبا همكاري شركت هاي  نيز اجرا مي گردد. بازديد از مراكز و كارخانجات صنعتيمحترم اين مراكز 

  رد. انجام مي پذي پارت الستيك مشهد و اگزوز خودرو نيشابور

  



   هاكارگاه 

  تشكيل مي گردد. و ايمني كار حرفه ايبهداشت مهندسي گروه  ) در ابتداي نيم سال تحصيلي كارگاه توجيهي دوره كارآموزي توسط١

كارآموزي در اختيار دانشجويان قرار داده شده و اطالعات الزم در مورد شيوه برگزاري دوره، نحوه تكميل  Log Book ،يك روزه) در كارگاه ٢
Log Book داده مي شود.تيار دانشجويان قرار در اخ و كارگاهها و بازديد از مراكز و كارخانجات و شيوه ارزشيابي، اهداف   

  تكاليف دانشجويان 

  شركت نمايند.  تحقيق شو رو ) كليه دانشجويان موظف هستند در كارگاه توجيهي١

  را به دقت مطالعه كرده و مشخصات فردي خود را در قسمت مربوطه ثبت نمايند.  Log Book) دانشجويان مي بايست مطالب مندرج در ٢

دقت داشته و در حين كارآموزي آن را به همراه داشته باشند كليه فعاليت ها و آموزش ها  Log Book) دانشجويان بايد در حفظ و نگهداري ٣
  بايستي طبق سرفصل هاي ذكر شده براي هر فيلد انجام گرفته و در جدول گزارش روزانه ثبت گردد. 

  برسد.  ركزبه تاييد مربي كارآموزي م بايستي تكميل و روزانه و توسط خود دانشجوبه صورت  گزارش) ٤

  شيوه ارزشيابي 

  قسمت تشكيل مي گردد: پنجنمره پاياني درس كارآموزي از 

  نمره  ٪٢٠                                                                    Log Bookالف) بررسي و ارزشيابي 

  نمره  ٢٠%                                                            و تحقيق  ب) بررسي و ارزشيابي گزارش كار 

  نمره ٪٤٠                                                                                          امتحان فاينال    ج)

  نمره ٪١٠                  و ارتباط صحيح و مناسب با ديگران رعايت شئونات اخالقي، آراستگي ظاهريد) 

  نمره  ١٠%                             رعايت نظم، انضباط، وقت شناسي و مسئوليت پذيري                   و) 

  

  

  درماني  –سرفصل آموزشي واحد بهداشت محيط در فيلد مراكز بهداشتي 

  درماني  –در مراكز بهداشتي حرفه اي آشنايي با شرح وظايف، مسئوليت و فعاليت هاي بهداشت 



 حرفه ايبهداشت  ؛ دستورالعمل ها و آيين نامه هاي آشنايي با قوانين  
 دستورالعمل تامين سالمت كار در كارگاههاي كوچك 
 دستورالعمل هاي مربوط به ايجاد ايستگاه بهگر 
  مراكز بهداشت كار در كارگاههاآيين نامه تاسيس 
 دستورالعملهاي مربوط به خانه بهداشت كارگري 
 آيين نامه هاي كميته حفاظت فني و بهداشت كار 
 آيين نامه هاي حمل دستي بار 
 آيين نامه بهداشت كار در مراتع كشاورزي؛ دامداري و مرغداري ها 
 آيين نامه تاسيسات و تسهيالت بهداشتي در كارگاهها 
  تحت پوشش بهداشت حرفه ايبازديد از مراكز و اماكن 
  يادگيري نحوه تشكيل پرونده جهت اماكن و مراكز 
 آشنايي با نحوه تكميل فرم تك واحدي 
 و مراحل رفع تعطيلي  مراحل تعطيل كردن مراكز و اماكن متخلف، يادگيري مراحل ارجاع پرونده متخلفين به مراجع قضايي  
 زي و بهداشتي اماكن و مراكز آشنايي با شرايط بهسا 
  يادگيري نحوه صدور كارت تندرستي و مراحل اجرايي آن 
  آشنايي با مراحل اخذ مجوزهاي بهداشتي توسط مراكز و اماكن 
  در خانه هاي بهداشت  حرفه ايآشنايي با فعاليت هاي بهداشت 
  آشنايي با طرح پزشك خانواده 
  طرح ها و برنامه هاي بهداشت حرفه اي ( طرح بهداشت كشاورزي ؛ طرح ساماندهي روشنايي در محيط هاي كاري؛ طرح آشنايي با

مفابله با صدا؛ طرح پيشگيري از سيليكوزيس؛ طرح ايجاد خانه هاي بهداشت كارگري؛ طرح بهگر؛ طرح صنوف؛ طرخ ادغام خدمات 
ني؛ طرح كميته حفاظت فني و بهداشت كار؛ طرح مديريت كنترل جيوه؛ طرح بهداشت حرفه اي در نظام شبكه هاي بهداشتي درما

طرح سالمت و ايمني عوامل اجرايي پسماند؛ طرح پيشگيري از ايدز در محيط هاي كاري؛ طرح پروفايل ايمني بهداشت پرتوكاران؛ 
 ) شيميايي؛ طرح ايجاد مراكز بهداشت كار؛ طرح ارگونومي در محيط كار

 تكميل سامانه جامع بازرسي آشنايي با نحوه 
 انجام معاينات قبل از استخدام و دوره اي توسط مراكز طب كار آشنايي با نحوه 
 ( كيلينيك بهداشت حرفه اي) تكميل سامانه آفاق آشنايي با نحوه 
 آشنايي با شاخص هاي بهداشت حرفه اي و نحوه محاسبه آنها 

 

 در فيلد بازديد از مراكز و كارخانجات صنعتي و ايمني كار  حرفه ايسرفصل آموزشي واحد بهداشت  

 آشنايي با مشخصات كلي كارخانه، فعاليت ها و اهداف  
 آشنايي با خط توليد، مواد اوليه، مواد بينابيني و محصوالت  
 و وظايف كارشناسان مربوطه  HSEو واحد آشنايي با مسائل ايمني و بهداشتي كارخانه  
 مراكز طبق فرمت ارايه شده از سمت گروهنگارش بازديد از كارخانجات و  
 ارايه بازديد كارخانجات و مراكز به صورت شفاهي در حضور اعضا هيات علمي و ديگر دانشجويان 

  در كارگاه نقشه برداري و نقشه كشي  و ايمني كار حرفه ايسرفصل آموزشي واحد بهداشت 



  با اصول نقشه كشيآشنايي   
 برش و پرسپكتيو ،آشنايي با انواع پالن 
 انواع نقشه 
  نقشه خواني صنعتي و تاسيسات صنعتيآشنايي با 
  مقياس ها و عاليم ، نمادهاآشنايي با 
 تاسيسات صنعتي ،طرح و ترسيم نقشه هاي ساده معماري 

 GIS در فيلد كارگاه و ايمني كار سرفصل آموزشي واحد بهداشت حرفه اي

  تاريخچه و آشنايي با مبانيGIS و مثالهايي از كاربرد آن در علوم محتلف 
  معرفي ساختار سامانه اطالعات جغرافيايي,GIS اجزا و اركان آن 
  اصول طراحي مطالعات بر مبنايGIS 
 كيفيت داده هاي ورودي و آماده سازي داده ها براي استفاده در سامانه ،نحوه جمع آوري داده ،انواع داده 
  معرفي انواع عوارض مهم در نقشه و نحوه تهيه نقشه هاي رقومي  ،سيستم تصوير ،سيستم مختصات ،نقشه،موقعيت يابي ،دوركاوي

 براي ورود داده به سامانه
 سيستم پردازش داده ها ،نحوه ورود داده ها به سامانه و مديريت داده 
  كاربردهايGIS در بهداشت حرفه اي با دكر مثال مناسب 

  در كارگاه روش تحقيق و ايمني كار سرفصل آموزشي واحد بهداشت حرفه اي 

 آشنايي با تحقيق و پژوهش 
 آشنايي با نحوه انتخاب موضوع و نوشتن عنوان 
 اهميت بيان مساله و نحوه نگارش آن 
 اهميت بررسي متون و نحوه نگارش آن 
 فرضيات و ....) ،نحوه نگارش روش اجراي طرح ( اهداف 
 انواع نمونه گيري 
 اي جمع آوري اطالعات ( روايي و پايايي ابزار جمع آوري داده)روشه 
 رعايت مالحظات اخالقي در پژوهش 
 آشنايي با مجالت مختلف و رتبه بندي مجالت 
 آشنايي با نحوه نگارش چكيده مقاله 
 آشنايي با نحوه نگارش مقاله 

  يشگاهيدر كارگاه آشنايي با وسايل و تجهيزات آزماو ايمني كار سرفصل آموزشي بهداشت حرفه اي 

 ( ساده و پيشرفته) و دوزيمتر صدا آشنايي با نحوه كار انواع صدا سنج 
 آشنايي با نحوه كار ارتعاش سنج دست و بازو و تمام بدن 
 آشنايي با نحوه كار دستگاه لوكس متر ساده و پيشرفته 
 (WBGT)آشنايي با نحوه كار دستگاه سنجش استرس گرمايي  



 ).… , OWAS, RULAREBA, QECپوسچر (آشنايي با نرم افزارهاي ارزيابي  
 آشنايي با روشهاي نمونه برداري از آيروسل ها 
 آشنايي با روشهاي نمونه برداري از گازها و بخارات 
 آشنايي با نحوه كار دستگاه اندازگيري اشعه مادون قرمز و ماوراء بنفش 

 Endو  SPSSا نرم افزار آشنايي ب نحوه جستجوي منابع و در كارگاهو ايمني كار سرفصل آموزشي بهداشت حرفه اي 
Note  

 آشنايي با رابط كاربري نرم افزار و انواع پنجره هاي آن 
 معرفي انواع متغير و مقياس هاي اندازه گيري 
 ورود داده ها و انجام محاسبات روي آنها 
 استخراج آماره توصيفي 
 رسم نمودارهاي آماري 
 معرفي پايگاه هاي اطالعاتي 
 معرفي استراتژي هاي سرچ 
  معرفيgoogle scholar 
 جستجوي ساده و پيشرفته 
  امكانات و قابليت هايgoogle scholar  
  تنظيماتgoogle scholar 
  آشنايي با نرم افزارEnd Not 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  

  و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي الگ بوك كاراموزي دانشجويان

  فرم حضور و غياب و فعاليت در كارگاه

  دانشجو:نام و نام خانوادگي 

  مالحظات   تاييد مسؤل كارگاه   نام كارگاه  تاريخ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  

  مربي مربوطه:تاييد 

  

  مهر و امضاء مسئول مربوطه: 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي الگ بوك كاراموزي دانشجويان

  و ايمني كار و كيلينيك بهداشت حرفه اي فيلد مراكز بهداشتيفرم حضور و غياب و فعاليت در 

  نام و نام خانوادگي دانشجو:

  مالحظات   تاييد مربي/ مسئول   فعاليت انجام شده  تاريخ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
  

  تاييد مربي مربوطه:

  

  مهر و امضاء مسئول مربوطه: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  و ايمني كار بهداشت حرفه اي مهندسي الگ بوك كاراموزي دانشجويان

  بازديد از مراكز و كارخانجاتفرم حضور و غياب و فعاليت در 

  نام و نام خانوادگي دانشجو:

  مالحظات   تاييد مسؤل كارگاه   فعاليت انجام شده  تاريخ
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
  

  تاييد مربي مربوطه:

  

  مهر و امضاء مسئول مربوطه: 

  

  نحوه تدوين گزارش كار بازديد ها:

  گزارش بازديد ها بايستي به صورت تايپ شده ارائه شود. 
  استفاده شود. Boldبراي متن و جهت تيتر از همين فونت و به صورت  B Mitra 14فونت نگارش فارسي  
  .تاريخ بازديد در صفحه اول ذكر شودنام مكان بازديد؛ نام دانشجويان و  
 .مقدمه اي از پروسه توليد در حد يك يا دو صفحه 
 ناسايي كليه عوامل زيان آور محيط كار در بخش هاي مختلف صنعت.ش 
 مشخص كردن راهكارهاي كنترلي كه صنعت براي حذف يا كاهش مواجهه با عوامل زيان آور انجام داده است. 
  يا موثر واقع نشده بود دانشجو موظف به ارائه راهكارهاي كنترلي خواهد بود. اگر راهكاري ارائه نشده و 

  

                                               


