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:عنوان فرایند.1
ملی در جهت آموزش کارگران صنایعهاي سرمایه ،کارآموزان 

:صاحبان فرایند و همکاران.2
سهیال پهلوانی،مهندس  اکبر احمدي آسور

:محل اجراي فرایند.3
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار و صنایع 

:ه دانشگانام .4
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

:يگروه فرایند.5

این فرایند  در قالب هر یک از سه حیطه ذیل قابل شمول می کاربردي وعملی بودن واحد آموخته هاي دوره کار آموزي در عرصه ،ه به با توج
:باشد

مهارت هاي شناختی ، نگرشی وحرکتی

):مدت اجراي فرایند( تاریخ اجرا .6
91تحصیلی سالاول نیمه 

)و کاربرد انجام فرآیند بر اساس نیاز سنجی هاي انجام شدهبیان اهمیت ، ضرورت: (و بیان مسالهمقدمه.7

مهمتـرین دغدغـه   وشاغل در صنعت بعنوان سکانداران عرصـه تولیـد از   يایمنی وبهداشتی  به نیروهاي کارگرارتقاي کیفیت ارائه خدمات 
ارتقاء کیفیت آمـوزش  .اي داردن به توانمندیهاي حرفهنقش اساسی در دستیابی دانشجویاکارآموزي دانشجویان.سالمت کشور استفعالین نظام 

تنـوع  از مهمترین ویژگیهـاي دوره کـارآموزي   . هاي مختلف کاري گردداي در حیطهکارآموزي میتواند موجب تربیت نیروهاي باکفایت و حرفه
دو بعنـوان  نـ داف تعیـین شـده را پوشـش ده   هاي محدود در واحدهاي مختلف حضور یافته و اهبایستی در مدت زمانآن است و دانشجویان می

.واحد درسی یک ترم از لحاظ وسعت و اهمیت جایگاه خاصی در نظر اساتید و دانشجویان دارد
هاي خود را بکار گیرد و عمالً یک محـیط کـاري را تجربـه    شود که باید آموختهمیدانشجو در طی این دوره معموالً در یک محیط کار قرار داده 

بخشـد و کـالً   گیري صحیح بـه آنـان مـی   وه بر این رویارویی دانشجو با مسائل و مشکالت محیطهاي کاري دید بازتري را براي تصمیمعال. نماید
.. باشدمراحل مختلف کارآموزي متناسب با بسترهاي کاري آنان در آینده می

هـاي بهداشـتی موردنیـاز    نی کارآمد و با کیفیت در تمامی رشتهریزي نیروي انسانی بهداشتی داشتن تعداد کافی نیروي انساهدف نهایی برنامه. 
در نقاط مختلف کشور توزیع گردد و تحت نظـر مـدیریتی صـحیح و    ... که به طور متناسب از نظر جغرافیایی نوع حرفه، تخصص، جنس و . است

ع کـاردانی و کارشناسـی کـه براسـاس تحقیـق آقـاي       ي بیکاران در دو مقطـ و با توجه به تعداد قابل مالحظه). 1(کارآمد به خدمت گرفته شود 
% 1/34التحصـیالن کـاردانی مـرد، و    در بین فارغ% 5/45، 81تا 75التحصیالن رشته بهداشت محیط سالهاي ملکوتیان و همکاران بر روي فارغ

تـوان بـا   مـی ). 2(باشد الن زن کارشناسی میالتحصیفارغ% 6/54التحصیالن زن کاردانی و فارغ%5/77التحصیالن کارشناسی مرد و در بین فارغ
هاي بهتري بـراي اشـتغال آنهـا فـراهم نمـود      آموختگان را افزایش داده و زمینهتغییراتی در مقطع و محتواي آموزشی کارآیی و توانمندي دانش
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آموزش آنان و کسب توانمندیهاي الزم در باشند و چگونگیبعالوه کارشناسان بهداشت بعنوان یکی از اجزاء مهم نظام ارائه خدمات بهداشتی می
).3(حرفه مربوط از اهمیت خاصی برخوردار است 

اي دانشجویان این رشته کارآموزي خود را در چهار عنوان شامل مرکز بهداشـت، کمکهـاي اولیـه، صـنعت و روسـتا مـی       کاردانی بهداشت حرفه
ان شامل مرکز بهداشت، کامپیوتر، کارخانه، سمینار و روش تحقیق می باشدکارشناسی بهداشت حرفه اي کارآموزي این دانشجوی-4.گذرانند

توسط استاد راهنمـا و از طریـق دانشـکده بهداشـت، جهـت      می باشد که کارآموزي در صنعت بخش اي رشته بهداشت حرفهبخش از کارآموزي 
شـرح فعالیتهـاي دانشـجو    ) ج.نمایدایف، شروع به فعالیت میبه صنعت موردنظر معرفی، با توجه به شرح وظ) 2(انجام کارآموزي با مدت دو ماه 

-3آالتآشنایی با فرآیند کار، مواد مصرفی و ماشـین -2آشنایی با صنعت-1:باشدرئویس فعالیتهاي دانشجو در صنعت به شرح ذیل می)وظایف(
مرکـز ایمنـی و بهداشـت    (خانه بهداشت کـارگري  کارآموزي در -5بررسی وضعیت بهداشت محیط کارخانه-4آور محیط کاربررسی عوامل زیان

.ارائه گزارش نهایی-7اياجراي یک طرح یا برنامه آموزشی در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه-6)کار
کارآموزان بعنوان سرمایه اي ملی محسوب شده که داراي پتانسیل کاري باالیی هستند و می توان از آنها به بهتـرین شـکل در صـنایع اسـتفاده     

بهمـراه  مود وبه کارفرمایان در امور مختلف یاري نمایند بدون اینکه هزینه اي بر کارفرمایان تحمیل شود که براي کارآموزان نیز تجربه عملی را ن
ین ا. آموزش براي موفقیت هر برنامه ایمنی الزم است .یعنی در طی دوره کارآموزي به یکی از اصول همه یعنی آموزش بپردازند. خواهد داشت 

د که آموزشی تنهـا و مهمتـرین   ننشان می دهتحقیقات در واقع ، . امر خصوصا براي کارگران بی تجربه و کارگران صدمه طلب بسیار مفید است
دسـت یـابی بـه ایمنـی     . عنصر هر طرح ایمنی است ، چون بسیار از حوادث در نتیجه کارهاي غیر ایمنی بوجود می آیند ، نه شرایط غیر ایمنی

ر فعالیتهاي مختلف صنعتی و معدنی و نیل به فرهنگ ایمنی رشد یافته ، مستلزم انجام اقدامات بنیادي در کلیه زمینه ها بوده که یکـی  کامل د
نقـش آمـوزش بـه عنـوان محـور پیشـرفت و       .از مهمترین آنها ایجاد شرایط الزم جهت ارتقاء سطح آگاهی پرسنل در محیطهاي کاري می باشـد 

برنامه ریزي و اجراي گسترده و مستمر برنامه هـاي  . مختلف در رابطه با کاهش حوادث داراي اهمیت فوق العاده می باشد تحول در زمینه هاي
آموزشی پرسنل در کاهش حوادث تاثیر مضاعف دارد چون از یک طرف باعث ارتقاء سطح مهارتهـا و اعمـال روشـها و ضـوابط ایمنـی در انجـام       

اعث ارتقاء سطح مهارتها و اعمال روشها و ضوابط ایمنی در انجام فعالیتها شـده و از طـرف دیگـر موجـب تقویـت      فعالیتها شده و از طرف دیگر ب
.بنابراین تصور می رود که میروهاي کارآموز بتوانند در این زمینه بسیار موثر واقع شوند.روحیه واعتماد به نفس پرسنل می گردد

بیان کردند وظیفـه آحـاد جامعـه اسـت کـه از      تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانیسال را 91رهیر معظم انقالب  سال این کهبا توجه به 
سرمایه هاي ملی صیانت نموده وبه بهترین شکل ممکن استفاده نمایند بدین منظور برنامـه ریـزي انجـام شـد کـه دانشـجویان کـارآموز رشـته         

ن علمی وعملی خود استفاده نمایند وبتوانند مدیران صنایع را در تالش جهـت  حفـظ   دوره کارآموزي از تواعبهداشت حرفه اي در بخش  صنای
.نیروهاي کاري خود مساعدت نمایند

:اختصاصیفو اهداکلیهدف.8
:هدف کلی

 براي  مدیران تغییر در نگرش ، رفتار و ایجاد فرصت استفاده از دانشجویان کارآموز  بعنوان سرمایه هاي ملی در جهت
اجراي  از طریق رشد و توسعه مهارت و دانش در دانشجویان در زمینه شغلی و کاري  در خصوص نیروهاي کارآموز و صنایع 

.ی در صنایع آموزشدوره هاي 
:اهداف اختصاصی
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:شاملصنایعدر کارآموزي در عرصه دانشجویان بهداشت حرفه اي تحقق اهداف 
ارتقاء و بهبود فرآیند آموزش و مهارت آموزي
کارفرمایان وکارگران رتقاء و بهبود فرآیند تعامل با ا
ایجاد فرهنگ استفاده از اطالعات و مدیریت آن
 کارگرانمدیریت خطر و حفظ و ارتقاي ایمنی
توانمند سازي  دانشجویان از طریق وادار کردن آنها به اجراي فعالیت هاي عملی در صنایع
پیشبرد اهداف کارفرمایان در جهت حفظ سالمت کارکنان بدون  صرف هزینه
 تقویت روحیه خود باوري در دانشجویان
 افزایش اعتماد بنفس دانشجویان

:روش اجرا.9

ساعت در یکی از صنایع شهري  با 240بخش از دوره کارآموزي خود رابمدت به دانشجویانی که به مرحله کاراموزي رسیدند 
و ایی استاد مربوطه به انجام کارآموزي وتکمیل آموخته هاي تئوري با مشاهدات وتجربیات عملی در کار  مشغول می گردندراهنم

گاهها مشکالت موجود از دید آنها را نیز مورد بررسی قرار داده و فرم رمن بازدید از کارگاهها وگفتگو با کارفرما وکارگران شاغل در کاض
با توجه به آموخته  هاي تئوري ومشاهدات عملی راهکارهاي مناسب ورا تکمیل می کردند) زدید از کارگاه فرم هاي با(هاي مخصوص 

در صورت نیاز با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی نسبت به سنجش ودر خصوص  رفع مشکالت بهداشتی وایمنی ارایه می دادند
عوامل زیان اور در کارگاهها اقدام می شده است

که در این دوره به آنها واگذار گردید آموزش به کارگران در زمینه هاي مختلف ایمنی وبهداشتی بوده است تا یفعالیت هایاز جمله
بنوانیم میزان توانایی آنها دانشجویان را در زمنه آموزش محک بزنیم براي تحقق این موضوع یکی از موضوعات که در همه کارگاهها 

ران باآن درگیر هستند موضوع کمک هاي اولیه می باشد که هر فردي در هر موقعیت باید اطالعاتی در صرف نظر از نوع صنعت ، کارگ
یران قسمت هاي مختلف داین خصوص داشته باشد لذا با همکاري وابراز عالقه کارفرما نسبت به موضوع، کلیه کارگران ، سرپرستان وم

کالس پیش آزمونی با سواالتی از محتواي مطلبی که باید تدریس می شد در کالس کمک هاي اولیه شرکت نمودند که قبل از شروع 
pairedوسپس نتایج با استفاده از آزمون آماري انجام گرفت و پس از برگزاري کالس  آزمون مجدد با همان سواالت اولیه انجام شد 

testتجزیه وتحلیل شد.

:فرایندپیامدهاي اجرا و محصول یا بروندادهاي : نتایج .10
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها  نشان داد که میزان موفقیت دانشجو در تفهیم مطالب و اجراي کالس آموزشی بسیار زیاد وبا 

p<./05 معنا دار بوده است 0.000وسطح معنا داري
جویان توانسته اند با لذا چنین می توان  نتیجه گرفت که علیرغم نداشتن تجربه هاي عملی در محیط هاي کاري ، ولی دانش

راهنمایی واعنماد به نفس وتکیه بر آموخته هاي تئوري موفقیت الزم را کسب نمایند که نشان دهنده وجود پتانسیل هاي بسیار زیاد 
در دانشجویان بعنوان سرمایه هاي ملی بوده که در تحقق اهداف ملی و منویان رهبر انقالب بسیار قابل توجه می باشد
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:به همراه داردنیزنتایج زیر را نیروي کارآموز عالوه بر موارد فوق ،استفاده از
 بعد از فارغ التحصیلی صنایع ایجاد آمادگی الزم در کارآموزان براي انجام فعالیت در
 باالبودن راندمان کاري این افراد بعد از استخدام
ام موارد مورد نیاز در خصوص فعالیت حرفه اي وتوجه به تمعلمی ودانشگاهی با توجه به آموزش هاي الزم درمراکز

کارآموزان ، برقراري ارتباط با کافرمایان وکارگران کارگاهها براي این دسته از کارآموزان راحت وبدون مشکل می باشد
نظارت بر اجراي دقیق فعالیت هاي دانشجویان کارآموز
دشانفعالیت وعملکرد خوبرارزشیابی دقیق تر  دانشجویان کارآموز
ارزشیابی دقیق تر اطالعات تئوري وعملی دانشجویان کارآموز
 در پیشبرد اهداف و نیازسنجی اموزشیاینگونه نیروها  تالش در جهت استفاده بهینه از
مقرون بصرفه بودن براي کارفرما

:)دانشگاه ، کشوري ، بین المللی(سطح اثر گذاري .11
کشوري وقابل تعمیم بصورت بین المللی

:)فرآیند تا چه حد کشور را با هدف مرجعیت علمی در منطقه نزدیک می کند(سیاست  هاي باالدستی انطباق.12
کشورمان در آموزشیتا حد وصول به استانداردهاي علمی باعث ایجاد مرجعیت مانند آموزش وپیشگیريارتقاء خدمات سالمت

دراز مدت در ارتقاء خدمات را نمی توان اجراي برنامه هاي ن را در کارآموزاو ، مربیان منطقه میگردد در این میان نقش موثر آموزش 
.انکار نمود

:ها و مشکالت اجرایی فرایندنتیجه گیري شامل چالش.13
:آن اشاره کرد عبارتند از عنوان مشکالت  وچالش هاي موجود از جمله مواردي که در اجراي این فرایند وجود داشته و می توان به

ی مدیران وکارفرمایان ار پتانسیل وتوانمندیهاي نیروهاي کارآموزعدم آگاهی کاف- 
عدم وجود اعتماد بنفس الزم در دانشجویان کار آموز- 
بعض از کارگران جهت شرکت در کالس و جدي نگرفتن موضوععدم همکاري - 
عدم وجود بعض از امکانت آموزشی در محیط هاي کاري- 

کارگرانبا توجه به حجم و تنوع کار )کارگران وکارفرمایان ل با زمان اشتغالحداقل تداخ(مشکالت تعیین زمانهاي مناسب - 
مهارتهاي : مانند.جنبه مهارتی دارندآنهابسیاري از در نظر داشتن اینکهنحوه طراحی، اجرا و ارزشیابی آموزشها، با دشواري- 

....کمک هاي اولیه ، استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي ومربوط به 

رفی فرآیند در نشریات علمی یا ارائه کار در مجامع علمیمع.14
:با عنوان 1392مازندران –ارسال مقاله اي به هشتمین همایش بهداشت حرفه اي 

کارآموزان ، سرمایه هاي ملی در آموزش کارگران صنایع

:یه هاي مربوطه و ارزشیابی فرآیندتایید.15
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آموزش کارآموزي در عرصه  مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی وشوراي انقالب این فرآیند موضوعات مطرح شده  برنامه 
فرهنگی است و مرور متون جامع در اثربخشی و کاربرد این شیوه   در ارزشیابی آموزشی دانشکده بهدشت  انجام شده وبه تایید 

. رسیده است
در گروه بهداشت حرفه اي

:ز آموزشیقابلیت تعمیم و اجرا در سایر مراک.15

در زمان اجراي کارآموزي را کشورصنایع که قابلیت تعمیم و نتیجه گیري در همه -اجراي این طرحیافته هاينتایج و بر اساس چنین 
که در عین تضمین کیفیت خدمات، در مقابل واحد کارآموزي در عرصهمدیریت اموزش درضرورت استقرار یک سیستم- دارددر عرصه 

و جامعه پاسخگو باشد و سیاستگذاران و برنامه ریزان نظام سالمت را از طریق پیش بینی اهرمهاي علمی و اجرایی وکارگران کارفرمایان 
با واستفاده از نیروي کارآموز است در نیل به اهداف این حوزه نظیر مراقبت ایمن و بیشینه کردن اثر بخشی خدمات یاري رساند، روشن 

.مفید فایده خواهد بودي غلبه بر مشکالت فوق  برا، شیوه اجرا شده 

:)استمرار اجراي فرآیند در برنامه هاي جاري آموزشی(استمرار.16.17
باشـیم  رشد وخود باوري دانشجویان در عرصه هاي عملی و ارتقا سطح ایمنی وبهداشتی کارگران ومحـیط هـاي کـاري    در صورتی که خواهان 

نحو احسن وبابازدهی باال بدلیل داشتن پتانسیل کاري زیاد وهمچنین بعنوان سرمایه هاي بالقوه وملـی اسـتفاده   می توان از نیروهاي کارآموز به
.نمود که الزمه آن اجراي مستمر چنین برنامه هاي آموزشی در صنایع وهمچنین مراکز بهداشتی درمانی می باشد


