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  نشجوامشخصات د              

             

 

  نام و نام خانوادگی:

  شماره دانشجویی:

  رشته تحصیلی:

 مقطع:

  ورودی:

  شماره تماس:

  پست الکترونیک:

  تاریخ شروع کارآموزی:

  تاریخ پایان کارآموزی:

 اامض :ناظر کارآموزي

 

 امضا :استاد راهنما

 

 امضا :مدیرگروه
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 : مقدمه
 

دوره کارآموزی در عرصه جهت آشنایی شما دانشجویان عزیز با امورات در سطح اجرای و به کارگیری عملی 

شما این امکان را می دهد که دانش خود را به عمل تبدیل نموده و  بهخته ها در محیط واقعی می باشد، که آمو

نواقص و کمبودهای احتمالی را در این زمینه به حداقل برسانید و باعث افزایش قابلیت ها و تواناییهای عملی خود 

در عرصه افزایش سطح علمی کاربردی دانشجویان در زمینه شغلی آتی شما خواهد گردید. در واقع هدف کارآموزی 

می باشد. بنابراین این دوره محدود فرصتی را در اختیار شما قرار می دهد که ضمن ارتقای دانش و آموخته های 

خود و به صورت واقعی نیز نقش و عملکرد خود را در یک محیط کار تجربه نمایید و با وظایف یک کارشناس 

 ای مختلف آشنایی پیدا کنید. بهداشت محیط در فیلده

که کنترل کلیه عوامل دارای تاثیر سوء به صورت بالقوه و بالفعل بر بقاء و سالمتی  "بهداشت محیط"با توجه به هدف 

انسان می باشد، برای رسیدن به این هدف، بهره گیری از دانش زیست محیطی و نیز کاربست اصول مهندسی به 

عوامل فیزیکی، شیمیایی و زیستی محیط جهت حفظ و ارتقاء سالمتی و رفاه و منظور کنترل، اصالح و بهبود 

آسایش انسان ضرورت می یابد. در این خصوص تالش زیادی گردیده تا دانشجویان شناخت و درک کاملی از رشته 

دی آنها کاربر – علمی سطح ارتقا به "عرصه در کارآموزی"خود داشته باشند و حال نیز سعی می شود تا در دوره 

 پرداخته شود. 

بر آن شد تا جهت ثبت مطالعات تجربی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در همین راستا 

L ارزشمند شما که نیازمند یک برنامه مدون تحت عنوان o g  B o o k می باشد، تدوین نماید که کاربرد  

یادگیری، مستند سازی مراحل یادگیری، ارزیابی کیفیت آموزش کار آن به عنوان ابزاری برای ثبت تعداد تجارب 

آموزی، و ... می باشد. بطور کلی هدف از تهیه این مجموعه آن است که کلیه آموزش های اساسی و عملی دانشجو 

 .در طول دوره ثبت و قابل ارزشیابی و بررسی باشد
                                                                                                                                                                                  

 بهداشت دانشکده

 گروه مهندسی بهداشت محیط 
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Lتعاریف و اهداف تدوین  o g  B o o k 

Lتعریف  o g  B o o k: 

روند دوره، عملکرد دانشجو را در این درس و در این دوره ثبت دفترچه ای است که ضمن بیان اهداف کلی درس و 

 .می نماید

L هدف تدوین o g  B o o k: 

Lپایش عملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف  o g  
B o o k رفته های دانشجو و عالوه بر ارائه مطالبی به عنوان راهنمای مطالعاتی، ابزاری جهت ارزشیابی یادگ

 .ارزیابی برنامه آموزشی دانشکده نیز می باشد

L مزایاي تدوین o g  B o o k: 

 ابزاری برای ثبت تجارب یادگیری - 1

 ابزاری برای مستندسازی مراحل یادگیری - 2

 ابزاری برای ارزشیابی دوره آموزش کارآموزی - 3

Lچگونگی تکمیل  o g  B o o k: 

 قسمت جدول را کارآموز تکمیل نموده و به تایید استاد مربوط برساند. پس از کسب مهارت در هر مرحله، -

قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلی آن و نیازهای آموزشی تعیین شده از سوی بخش در صورت عدم  -

 یادگیری یک مهارت، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.

 تحلیل و بررسی به گروه آموزشی تحویل گردد.در پایان دوره، فرم تکمیل شده را جهت  -
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 بهداشت محیط در کارآموزی مهندسی نگاه کلی به اهداف

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف بهداشت محیط را می توان در چالش هاي عمومی و تخصصی مورد بررسی قرار داد:

 چالش هاي عمومی بهداشت محیط  .1
عبارتند از حوزه علوم عمومی،  ارتباطات و آموزش،  برنامه ریزی و مدیریت، حوزه مهارت 

 عمومی،  مهارتهای ستادی و نظارتی و حوزه نگرش حرفه ای  های فنی

 چالش هاي تخصصی بهداشت محیط  .2
عبارتند از حوزه هوا،  آب و فاضالب، مواد زاید،  مواد زاید خطرناک،  مواد غذایی،  سر و 

صدا،  حشرات، بندپایان و جوندگان،  پرتوها،  محیط های بسته،  مواد شیمیایی در محیط، 

 سکن و حوزه آسیبهای زیست محیطیجمعیت و م
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  :درس کلی هدف

 آشنائی دانشجویان با مباحث بهداشت محیط و چالشهاي آن در جامعه و تالش براي حل مشکالت آن
 

 :کارآموزي جزیی یا اختصاصی اهداف

 ای بهداشتی، آشنایی دانشجو باید با مسایل مدیریت، قوانین و مقررات مرتبط با بازدیده

واد به وضعیت بهداشتی اماکن عمومی مختلف )مراکز تهیه و توزیع م نحوه رسیدگی

 غذایی، رستوران، آرایشگاه، استخر و ...(  

  دعفونی ضآشنایی دانشجو با مراحل تصفیه آب به منظور یادگیری عملی بهره برداری و

 آب و آزمایشهای مربوطه

 برداری و  ل مختلف بهرهبازدید از تصفیه خانه فاضالب شهری به منظور آشنایی با مراح

 نگهداری سیستم تصفیه و نظارت و پایش آن 

 اری و بازدید از تصفیه خانه آب سطحی به منظور آشنایی با مراحل مختلف بهره برد

 نگهداری سیستم تصفیه و نظارت و پایش آن

 ک و آشنایی با نحوه جمع آوری و دفع مواد زائد خانگی و کشاورزی در جوامع کوچ

 به آنها مسائل مربوط

 ز این کسب مهارت الزم در ارتباط با آب و فاضالب و مواد زائد و نحوه پیشگیری ا

 بیماریها با انجام اقدامات بهسازی محیط

  درمان  ودانشجو باید با اصول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شبکه های بهداشت

 استان آشنا باشد. 

  برد عملی نحوه ساخت، آماده سازی و کارآشنایی با عملیات گندزدایی در بیمارستان و

 گندزداها در محیط

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

 با رتبط دانشجو باید در بازدیدهای مختلف از سازمانها، کارخانه ها و سیستم های م

 توها و... شرکت نماید مسایل آب، فاضالب، مواد زائد جامد، هوا، ایی، پر

 - ای انشجباید در کارگاههای نرم افزاری مرتبط با فعالیتهای بهداشت محیط مهارتهد

 اقدام نماید الزم را کسب و ن به ارتقا دانش خود در این زمینه در خارج از ساعات تدرس
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 (:ترم طول در دانشجو تکالیف)قوانین و مقررات آموزشی

دی با آموخته های الزمه پیشرفت علمی هر جامعه و فرد نیازمند همگرایی اطالعات عملی و کاربر -1

علمی بوده و با توجه به آموزه های دینی که تقوی و نظم در امور مورد توصیه موکد قرار داده شده، 

جهت بهره مندی بهتر و راندمان باالی این دوره برای شما عزیزان، توصیه می گردد تمامی مراحل 

در جهت یادگیری و انجام هرچه کارآموزی را به صورت فعاالنه مشارکت نموده و نهایت تالش خود را 

بهتر امور محوله داشته و رعایت موارد زیر، محض یادآوری بعنوان یک شخص فرهیخته از شما عزیزان 

 مورد انتظار می باشد:

 * رعایت نظم و انضباط کامل -2

 * رعایت آراستگی و سادگی ظاهر، حجاب اسالمی و پوشش مناسب دانشگاه -3

برخوردی در ارتباط با اساتید ، کارمندان و کارشناسان محل بازدید * رعایت احترام ، نزاکت و خوش  -4

 و کارآموزی در عرصه

 * رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده -5

 * حضور فعال و انجام صحیح و به موقع امور محوله -6

 * ابراز عالقه مندی، انتقادپذیر بودن و داشتن انعطاف در دوره کارآموزی -7

اتمام کارآموزی با توجه به ساعات اعالم شده در روز کارگاه توجیهی  * توجه به ساعات شروع و -8

 کارآموزی

* خروج از محل کارآموزی تحت عناوینی مانند: پیگیری امور اداری، شرکت در جلسه و ... فقط با  -9

 کسب مجوز از استاد مربوطه میسر می باشد. 

 * به همراه داشتن الگ بوک و تکمیل آن به طور روزانه -10

زای هر جلسه روز غیبت موجه با نظر اساتید مربوطه به تناسب مبحث و زمان غیبت، نسبت به * به ا -11

 کسر نمره از کارآموزی اقدام خواهد شد. 

* هرگونه جابجایی در افراددر گروهها، مکان و زمان کارآموزی بدون هماهنگی با مسئول کارآموزی  -12

 غیر مجاز می باشد.

لفن همراه و سایر وسایل شخصی در ساعات کارآموزی ممنوع می * هرگونه استفاده نامتعارف از ت -13

 باشد. 
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 قابل مربوطه اساتید نظر با ها دوره سایر در و الزامی آزمایشگاهی های دوره در روپوش پوشیدن -14

  .باشد می اجرا

 این غیر در و باشد می دوره آن از 12 نمره حداقل کسب به منوط کارآموزی دوره هر در قبولی *-15

 .است الزامی دوره تجدید صورت

 موضوع با ارتباط در اینترنت و کتابخانه از استفاده به کارآموزی ساعت از بخشی اختصاص *-16

 . است پذیر امکان مربوطه استاد نظر با کارآموزی طول در کارآموزی،

 گروهی، بحث رد شرکت یادگیری، تکالیف ارائه فیلد، در آموزشی مقررات و قوانین رعایت *-17

 . شود می لحاظ ارزشیابی در که هستند مواردی از...  و یادگیری در فعال مشارکت

 .دهید تحویل خود کارآموزی اساتید به دوره پایان در را خود تکالیف کلیه *-18

 شد خواهد مزبور دانشجوی دوره جذف باعث کارآموزی در مجاز حد از بیش غیبت * -19

غیبت موجه با نظر مربی مربوطه ، یک روز و هر وز غیبت غیرموجه سه روزبه  به ازاي هر یک روز-*20

 .کارآموزي اضافه می گردد

 نظرات و رسید خواهد دانشجویان اطالع به نماینده طریق از ها برنامه در تغییر هرگونه * -21

   شد خواهد منتقل مسئولین به دوره نماینده طرف از نیز دانشجویان

 بازدیدها مورد در و داشته حضور کالسها و کارگاهها در مقرر ساعت راس بایست می دانشجویان* -22

 .رسانند بهم حضور دانشگاه درب در شده تعیین ساعت در
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 بازدیدها و کارگاهها الزامی می باشد. همه ضور دانشجویان در ح 
 دانشجویان از فیلدهایی که قرار است  در کارگاه توجیهی یک آزمون اولیه به منظور ارزیابی اولیه              

L در آن به فعالیت بپردازند، صورت خواهد گرفت و      o g  B o o k خواهد  ر اختیار دانشجویان قرارد

 گرفت. 

 یف ارائه شده در هر جلسه را انجام دهد.دانشجو موظف است تکال 
 .تهیه گزارش بازدید و تشخیص و بیان مشکالت و ارائه راه حل علمی و عملی 
 دانشجویان می بایست مطالب مندرج در L o g  B o o k ا به دقت مطالعه کرده و مشخصات ر

 مربوطه ثبت نمایند. در قسمت را فردی خود 
 دانشجویان باید در حفظ و نگهداری L o g  B o o k قت داشته و در حین کارآموزی آن را به د

 همراه داشته باشند
 برسد. توسط خود دانشجو تکمیل و به تایید مربی کارآموزي مرکز و گزارش به صورت روزانه 

 

 

 در عرصه کلی برنامه اجرایی کارآموزيچوب رچا                                                   

واحد  8واحد و براي دانشجویان کارشناسی نا پیوسته  16عرصه مقطع کارشناسی پیوسته بهداشت محیط به تعداد کارآموزي در 

می باشد که در ترم آخر تحصیلی و پس از گذراندن واحدهاي تخصصی ارائه می گردد. و در چهار بخش زیر طی جلسات توجیهی 

 توسط مسئول کارآموزي به دانشجویان ارائه می گردد:

 

 
: دانشجویان  تکالیف  
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 رچوب کلی برنامه کارآموزي :چا

 کارآموزی نام دوره نرم افزاری نام دوره )تئوری وعملی( کارگاهی نام دوره نام دوره نام دوره
بازديد تصفيه خانه فاضالب  فوالد سبزواربازديد تصفيه خانه فاضالب 

 کشتارگاه

 کارگاه نرم افزار   PHCکارگاه 

Sewer gems 

جلسات توجيهی متعدد قبل از 

کارآموزی در عرصه ،  وعشر

 کارگاهها و بازديدها

بازديد تصفيه خانه فاضالب  بازديد تصفيه خانه فاضالب مشهد

 سبزوار

 کارگاه نرم افزار کارگاه شيمی آب و فاضالب
water games 

کارآموزی در مرکز بهداشت 

 شهری

MRبازديد مرکز  بازديد مرکز هواشناسی سبزوار I کارگاه نرم افزار ه کشیکارگاه نقشه برداری و نقش 
ArcGIS 

 کارآموزی درمرکز بهداشت

 روستايی
بازديد تصفيه خانه فاضالب  مشهد 2بازديد تصفيه خانه آب شماره 

 کشتارگاه

 کارآموزی در شرکت آبفا روستايی AutoCAD نرم افزار کارگاه  کارگاه مواد زائد جامد

گاه ميکروبيولوژی آب و کار بازديد محل دفن زباله سبزوار بازديد سد سنگرد

 فاضالب

 کارگاه نرم افزار 
Loop 

 

 کارآموزی در شرکت آبفا شهری

 نرم افزار کارگاه کارگاه هالل احمر بجنورد  بازديد تصفيه خانه بازديد کارخانه سيمان سبزوار
EPANET 

 کارآموزی در عرصه بيمارستان

شهرک   بازديد تصفيه خانه بازديد ايستگاه پمپاژ سبزوار

 صنعتی طوس مشهد

 کارآموزی در محيط زيست کارگاه نرم افزار سيالب کارگاه مواد غذايی

بازديد کارخانه کمپوست  بازديد کارخانه کمپوست سبزوار

 مشهد
کارگاه مبانی طراحی شبکه جمع  کارگاه آلودگی هوا

 آوری سيالب شهری
 

 کارآموزی در سازمان بازيافت 

شهر   بازديد تصفيه خانه بازديد تصفيه خانه اسيد سيتريک

 سبزوار
 کارگاه لوله کشی

 

 نرم افزار کارگاه            

Landgem 
 

کارآموزی در سازمان خدمات 

 شهری شهرداری

 بازديد پروژه در حال اجرا آب و فاضالب

 

 AirQ کارگاه نرم افزار           کارگاه موتور تلمبه بازديد سيمان جوين
 

 

بازديد شبکه جمع آوری  الب سيمان سبزواربازديد تصفيه خانه فاض

 فاضالب سبزوار

کارگاه اقدامات بهداشتی در 

 شرايط اضطراری

 کارگاه نرم افزار               
SPSS 

 

 

بازديد تصفيه خانه آب  بازديد تصفيه خانه فاضالب سبزوار

 بجنورد

 کاره نرم افزار  13کارگاه آموزش ماده 

Endnote 

 

   کارگاه فنی آب و فاضالب بازديد ايستگاه پمپاژسبزوار فاضالب نيشابور بازديد تصفيه خانه

بازديد کارگاه آب و فاصالب  بازديد آزمايشگاه مواد غذايی

 شرکت آبفا

   کارگاه بهداشت محيط بيمارستان

   کارگاه هالل اهمر بازديد بيمارستان واسعی بهداشت محيط 13بازديد ميدانی آيين نامه ماده 

يد سيستم کنترلی آالينده های هوا کارخانه بازد

 سيمان
 

 بازديد بهداشت حرفه ای
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 :فیلدهای کارآموزی 

 

  درمانی –سرفصل آموزشی واحد بهداشت محيط در فيلد مراکز بهداشتی  .1

  درمانی –آشنايی با شرح وظايف، مسئوليت و فعاليت های بهداشت محيط در مراکز بهداشتی   
  جامع بازرسیآشنايی با سامانه 
  آشنايی با شيوه نظارت بر مراکز تهيه و توزيع مواد غذايی و اماکن عمومی 
  آشنايی با قوانين و مقرارت بهداشت محيط 
  قانون مواد خوردنی، آشاميدنی، آرايشی و بهداشتی   13آشنايی با قانون اصالح ماده 
  خواربار و لبنيات فروشی، گوشت فروشی، ميوه و سبزی فروشی، خشکبار و آجيل          13ده بازديد از مراکز و اماکن و يادگيری نحوه اجرای قانون اصالح ما(

سافرخانه،                شی، نانوايی، هتل، م ستنی فرو شی، آبميوه و ب ساندويج فرو ستوران،  شپزخانه ها، کبابی، ر شی، آ شيرينی فرو شيرينی پزی و  شی،  مهدکودک،  فرو

 جد(او مس مدارساستخر، آرايشگاه زنانه و مردانه، 
   يادگيری نحوه تشکيل پرونده جهت اماکن و مراکز 
   يادگيری مراحل ارجاع پرونده متخلفين به مراجع قضايی، مراحل تعطيل کردن مراکز و اماکن متخلف و مراحل رفع تعطيلی 
   آشنايی با شرايط بهسازی و بهداشتی اماکن و مراکز 
  13آشنايی با اماکن عمومی مشمول و غير مشمول ماده  
 13يی با آئين نامه های بهداشتی اماکن عمومی غير مشمول ماده آشنا  
  يادگيری نحوه صدور کارت تندرستی و مراحل اجرايی آن 
   آشنايی با مراحل اخذ مجوزهای بهداشتی توسط مراکز و اماکن 
  آشنايی با طرح ادغام بهداشت مواد غذايی در نظام شبکه ای 
 نحوه ارسال نمونه  يادگيری نمونه برداری از مواد غذايی و 
   يادگيری نحوه کلرزنی آب آشاميدنی 
  يادگيری نمونه برداری از آب آشاميدنی جهت آزمايش های ميکروبی و شيميايی 
   آشنايی با آزمايش های ميکروبی و شيميايی آب آشاميدنی 
   آشنايی با فعاليت های بهداشت محيط در خانه های بهداشت 
 طه بهداشت محيط  آشنايی با وظايف بهورزان در حي 
 آشنايی با بهسازی محيط روستا 
  يادگيری نحوه پر کردن چک ليست های بهداشت محيط 
  آشنايی با شوراهای بهداشت روستا، شهر و استان و اعضاء شورا و وظايف آن ها 
   آشنايی با طرح فوريت های بهداشت محيط 
  ان های ذيربط در مسائل بهداشتی  آشنايی با فعاليت های برون بخشی و نحوه ارتباط با ساير ارگ 
  آشنايی با فعاليت های بهداشت محيط در شرايط اضطراری 
  آشنايی با فرم های مختلف بهداشت محيط و نحوه تکميل آن ها 
   آشنايی با آمارهای مختلف بهداشت محيط و نحوه تکميل و زمان ارسال فرم های آماری 
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  منابع و مخازن آب يادگيری طرز تهيه کلر مادر و ضدعفونی کردن 
   يادگيری روش سالم سازی سبزيجات 
  آشنايی با قوانين و مقررات بهداشت حرفه ای 

 

   بيمارستان فيلد در محيط بهداشت واحد آموزشی سرفصل .2
 

 بهداشتی مقررات و قوانين و بيمارستان يک کلی شرايط با آشنايی  
 بيمارستان در محيط بهداشت کارشناس وظايف با آشنايی  

 آب تامين سيستم بر نظارت نحوه فراگيری  

 شيميايی و ميکروبی های آزمايش جهت آب برداری نمونه روش فراگيری  

 آب های آلودگی بروز هنگام در الزم اقدامات فراگيری  

 فاضالب دفع سيستم بر نظارت نحوه فراگيری  

 های المپ) هوا پاکسازی و تهويه سيستم بر نظارت نحوه فراگيری U V ) )) 

 ها آن بندی تقسيم و بيمارستانی های زباله انواع با آشنايی  

 بيمارستانی های زباله دفع و نگهداری آوری، جمع بهداشتی های روش فراگيری  

 بيمارستانی های زباله تفکيک های شيوه با آشنايی  

 عفونی های زباله موقت نگهداری جايگاه شرايط فراگيری   

 عفونی های زباله سازی طرخ بی های روش با آشنايی  

 عفونی های زباله اجرايی های دستورالعمل و ها نامه آئين با آشنايی   

   اتاقآزمايشننگاه غذايی، مواد های سننرخانه غذايی، مواد انبار  آشننپزخانه،: قبيل  از مختلف بهداشننتی   شننرايط با آشنننايی ، C S R،       

  ريکاوری اتاق بيماران، بستری اتاق عمل، اتاق پرسنل، های خوابگاه بوفه، رختشويخانه،

 ها آن از استفاده طرز و مختلف های بخش در استفاده مورد کننده عفونی ضد مواد با آشنايی  

 جوندگان و حشرات با مبارزه های روش فراگيری  

 بيمارستان نظافت مسئول پرسنل بهداشتی شرايط با آشنايی  

 عفونت کنترل کميته با آشنايی  

 عفونت کنترل کميته وظايف و اعضاء اب آشنايی  

 عفونت کنترل کميته در محيط بهداشت نقش فراگيری  

 مختلف های بخش پرسنل جهت الزم بهداشتی های آموزش با آشنايی  

 ها بيمارستان بندی درجه و ارزشيابی شيوه با آشنايی  

 ها بيمارستان بندی درجه و ارزشيابی در محيط بهداشت نقش فراگيری 
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     سازمان مديريت و بازيافت پسماند در محيط بهداشت واحد آموزشی سرفصل .3

 
 سازمان در اجرايی دستورالعملهای با آشنايی 

 شيراز شهر در ويژه و شهری های زباله دفع و نگهداری ، آوری جمع شيوه با آشنايی 

 شهری های زباله بازيافت و تفکيک روشهای با آشنايی 

 بازيافت مديريت تجهيزات و اتامکان با آشنايی 

 شهری های زباله بازيافت مديريت در اجرايی دستورالعملهای و عمل شيوه با آشنايی 

 شهری های زباله نقل و حمل ايستگاههای با آشنايی 

 محاسبه جهت آمده بدست اطالعات از استفاده و شهری های زباله توزين چگونگی با آشنايی 

 شهری های زباله حجم و دانسيته – توليد سرانه 

 شهری زباله دفن جايگاههای طراحی چگونگی با آشنايی 

 آنها مشکالت بررسی و دفن جايگاههای و نقل و حمل ايستگاههای از بازديد 

 زبال دفع بهداشتی روشهای ساير از استفاده امکان بررسی 

 

  سازمان حفاظت محيط زيست در محيط بهداشت واحد آموزشی سرفصل .4

 
 حيوانی و انسانی زيست محيط با آشنايی 
 - صنعتی های پساب و فاضالب و آب مورد در تخصصی آزمايشات انجام چگونگی با آشنايی 
 - صنعتی و شهری های پساب زمينه در محيطی زيست استانداردهای با آشنايی 
 - هوا آلودگی گيری اندازه دستگاههای با آشنايی 
 - هوا آلودگی معيارهای و واشناسیه های داده تحليل و تجزيه نحوه با آشنايی 
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  شرکت آب و فاضالب شهری در محيط بهداشت واحد آموزشی سرفصل

 
 شنايی با شرح وظايف و فعاليت های واحد آزمايشگاه کنترل کيفی آب و فاضالب شهرستانآ 
 آشناييی با آزمايش های روتين آزمايشگاه کنترل کيفی 
 زمايشگاهی از قبل: دستگاه يزات پيشرفته آهآشنايی با تجGCدستگاه جذب اتمی  و دستگاه اسپکتروفتومتری  ، 
 فراگيری استاندارهای ميکروبی و شيميايی آب آشاميدنی 
 فراگيری آزمايش های ميکروبی آب، تهيه محيط کشت های محتلف، شمارش کلی فرم ها با روش های موجود 

 ت، فراگيری آزمايش های شيميايی آب و فاضالب، جارتسTDS ،نفلومتری، سنجش سختی، قليائيت، کلرايد ،DO ،BOD ، COD ،pH 

 ،EC 

 فراگيری نحوه نمونه برداری از آب جهت آزمايشات فيزيکی، شيميايی و ميکروبی 
 آشنايی با مشخصات تصفيه خانه و اهداف آن 
 آشنايی با شرح وظايف و فعاليت های تصفيه خانه 
 آشنايی با اتاق مرکزی تصفيه خانه 
 شنايی با دفتر فنی تصفيه خانه و فعاليت های آنآ 
 شک آشنايی با  واحدهای مختلف از جمله پمپاژ، آشغالگير، پارشال فلوم، دانه گير، ته نشينی اوليه، ته نشينی ثانويه، هضم لجن، بستر لجن خ

 کن و کلرزنی
 آشنايی با آزمايشگاه کنترل کيفيت 
 فراگيری شيوه صحيح نمونه برداری فاضالب 
 راگيری راهبری و بهره برداری از واحد های مختلفف 
 فراگيری مشکالت معمول موجود ددر بهره برداری از واحد های مختلف 
 آشنايی با نمودارها و نوسانات دبی منابع تامين آب آشاميدنی شهرستان 
 آشنايی  با نحوه حفر چاه و ويدئومتری آن ها 
 آشنايی با يک نمونه پروانه حفر چاه 
 منابع آب شرکت آب و فاضالبا فرم گزارش ماهانه آشنايی ب 
 آشنايی با ليست پيش بينی توان توليد و نيازهای آبی شهرهای تحت پوشش شرکت آب وفاضالب 
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 آزمايشگاه ميکروب شناسی آب و فاضالب(  5-1

 محيط ميکروبيولوژی آزمايشگاه وسايل و تجهيزات با آشنايی 

 فاضالب و آب از ميکروبی برداری نمونه 

 تخصصی صورت به ميکروسکوپ با کار 

 آزمايشگاه در آنها تهيه و ها کشت محيط با آشنايی  

 آن انجام و تجهيزات و کشت محيط استريل های روش انواع  

 آن تفسير و( احتمالی مرحله) ای لوله چند تخمير آزمايش 

 آن تفسير و( تاييدی مرحله) ای لوله چند تخمير آزمايش 

 (تکميلی مرحله) ای لوله چند تخمير آزمايش 

 (افتراقی مرحله) ای لوله چند تخمير آزمايش 

 هوا از ميکروبی برداری نمونه 

 هوا در موجود های باکتری بررسی آزمايشات 

 هوا در موجود های قارچ بررسی آزمايشات 

 ها قارچ تشخيص های روش ساير و کالچر اساليد تهيه 

 هتروتروف های باکتری تعداد شمارش (HPC )آب 

 آزمايش P/A آن نتيجه اعالم و  تفسير و آشاميدنی آب در 

 آزمايشگاه شيمی  آب و فاضالب( 5-2

 انجام آزمايش کدورت 

 آنجام آزمايش هدايت الکتريکی 

 انجام آزمايش تعيينpH 

 انجام آزمايش کلرباقی مانده 

 انجام آزمايش نيترات، نيتريت 

 انجام آزمايش فسفات، سولفات 

 نانجام آزمايش آه 

 انجام آزمايشBOD  

  انجام آزمايشCOD 

محيط  ی گروه بهداشتسرفصل های آموزشی در فيلد آزمايشگاه ها -5  
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 انجام آزمايش کلرايد 

 انجام آزمايش سختی کلسيم، سختی منزيم، سختی کل 

 انجام آزمايش کل جامدات، جامدات محلول، جامدات معلق 

 آزمايشگاه پسماند  ( 5-3
 

   آزمايش تعيين چگالی پسماند 

 آزمايش تعيين محتوای انرژی نمونه پسماند 

 فرمول شيميايی پسماند آزمايش تعيين 

 آزمايش تعيين رطوبت پسماند 

 آزمايش تعيين مواد آلی پسماند 

 آزمايش تعيين نيترات و نيتريت در پسماند 

  آزمايش تعيين فسفر 

  آزمايش تعيينpH در پسماند 

 آزمايش تعيين هدايت الکتريکی در پسماند 

 

 هيدروليک ( آزمايشگاه5-4

 

 فمختل پمپهای کار اصول با آشنايی 

 فشار افت تست دستگاه با کار و آشنايی 

 موازی و سری پمپ دستگاه با کار و آشنايی 

 اندازه گيری افت انرژی در يک سيستم لوله کشی 

 تخليه آب از يک دهانه مدور 

 آزمايش دستگاه برنولی 

 تخليه آب از روی سرريزها 

 )عبور جريان در دستگاه جريان سنج )ونتوری 

  در يک لولهافت انرژی  در اثر اصطکاک 
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 آزمايشگاه هوا ( 5-5

 

 هوا برداری نمونه های دستگاه کاليبراسيون 

 دستگاه با آشنايی Grim آن عملکرد نحوه و    

 آن عملکرد نحوه و آندرسون بردار نمونه با آشنايی 

 جمله از هوا در گازی های آالينده سنجش دستگاه با آشنايی O3، CO2 ، NOX، SOX و... 

 پرتوسنج ایه دستگاه با کار 

 صداسنج های دستگاه با کار 

 خشک و تر دماسنج دستگاه با کار 

 هوا آلودگی کنترل دستگاه دارای صنعت يک از بازديد 

 استان زيست محيط هوای های آالينده سنجش و برداری نمونه پايش، آزمايشگاه از بازديد 

 فرودگاه در مستقر هواشناسی ايستگاه از بازديد 

 

 ی و نقشه کشی کارگاه نقشه بردار .5

 

 محيط بهداشت در آن کاربرد و کشی نقشه کارگاه تجهيزات با آشنايی  

 شاخص تارهای و ها زاويه خواندن ها، تئودوليت های دوربين کردن تراز   

 آن کردن تراز نحوه و نيوو دوربين با کار 

 روند می کار به محاسبه برای برداری نقشه در که هايی فرمول با آشنايی 

 مسير از اصلی ی نقطه سه و مارک پنج نقاط تعيين 

 ها آن نقاط ساير و توپو و تاژ پيکه خواندن 

 و اتوکد افزار نرم با آشنايی ArcGIS فاضالب يا آب انتقال خطوط نقشه ترسيم 

 

 

  سرفصل آموزشی واحد بهداشت محيط در کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه .6
 

 يزه، مشتقات پالستيکی، چدنی، سيمانی، ايرانيتآشنايی با انواع مختلف لوله ها، گالوان 

 ويز، اره آهن بر والآشنايی با ابزار مختلف لوله کشی مانند، حديده، آچارهای مختلف، گيره های مختلف لوله گيرها، چکش، ق ... 

 ه فلنجت، زانو ، سه راه مغزی، مهره ماسوره، شير فلکه، شير يک طرفه، بوش، تبديل ها، سه راآشنايی با اتصاال 

 ت نظير شير يک طرفه ، شيرهای قطع و وصل، شير فشار شکن ، کنترل والآشنايی با انواع شير آ ... 
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 طرز رزوه کردن لوله های گالوانيزه در اندازه های مختلف 

 آشنايی با دستگاه جوشکاری ، جوش اکسيژن با موتور برق ، سيار و يا برق، جوش کاربيت 

 دستگاه برش لوله ها 

 انواع تلمبه ها و کاربرد آنها آشنايی با 

 شنايی با مشخصات انواع پمپ ها 

 شنايی با تجهيزات پمپ ها 

 آشنايی با موتورهای محرک پمپ ها 

 های شناور نصب و راه اندازی و عيب يابی پمپهای سانتريفوژ و الکتروپمپ 

 

 سرفصل درس نمونه سازی تصفيه آب و فاضالب .7
 

 ف تصفيه آب و فاضالب  آشنايی با نحوه طراحی واحدهای مختل 

 آشنايی با نحوه تعيين زمان ماند و تعيين حجم مناسب برای واحدهای مختلف تصفيه آب و فاضالب 

 ... مشارکت در تهيه ماکت های آموزشی از قبيل تصفيه خانه آب، تصفيه خانه فاضالب و 

 مشارکت در ساخت پايلوت های آموزشی از قبيل صافی شنی، ته نشينی، گندزدايی و ... 

  مشارکت در ساخت پايلوت های پژوهشی از قبيل پايلوتهای تصفيه پيشرفته آالينده های موجود در آب و پساب 
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 سرفصل آموزشی واحد بهداشت محيط در فيلد بازديد از مراکز و کارخانجات صنعتی 
 

 آشنايی با مشخصات کلی کارخانه، فعاليت ها و اهداف   

 يه، مواد بينابينی و محصوالت آشنايی با خط توليد، مواد اول 

 و وظايف کارشناسان مربوط  HSEآشنايی با مسائل ايمنی و بهداشتی کارخانه و واحد  

 کنترلی و اصالحی راهکارهای ارائه و آنها ريسک ارزيابی و خطر های کانون شناسايی در توانايی 

 ارک محيط فيزيکی آور زيان عوامل کنترل و ارزيابی شناسايی، در توانايی 

 کار محيط شيميايی آور زيان عوامل کنترل و ارزيابی شناسايی، در توانايی 

 کار محيط مکانيکی آور زيان عوامل کنترل و ارزيابی شناسايی، در توانايی 

 کار محيط ارگونوميکی آور زيان عوامل کنترل و ارزيابی شناسايی، در توانايی 

 رکا محيط بيولوژيکی آور زيان عوامل کنترل و ارزيابی شناسايی، در توانايی 

 

 

 

 در معاونت غذا و دارو سرفصل آموزشی واحد بهداشت محيط در فيلد آزمايشگاه مواد غذايی 
 

 آشنايی با اهداف نمونه برداری از مواد غذايی 

 آشنايی با نحوه نمونه برداری از مواد غذايی 

  آشنايی با وظايف اداره نظارت بر مواد غذايی و بهداشتی 

 ا استانداردهای مواد غذايی و شکل ظاهری قارچ، ساختمان ريزبينی قارچ ها آشنايی ب 

  آشنايی در مورد بررسی و آزمون کپک و مخمر 

  آشنايی با کشت شير پاستوريزه 

   آشنايی با روش های اندازه گيری قند، آزمون نمک و جوش شيرين نان 

  آشنايی با اندازه گيریpH  آزمون خاکستر و اسيديته آرد ، 

 آشنايی با نگهدارنده های مواد غذايی 

  .آشنايی با تقلباتی که در مواد غذايی صورت می گيرد 
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 ارزشيابی

 امتياز بندی به منظور ارزيابی پيشرفت دانشجو در واحد کارآموزی : .1
 

 نمره % 60                                                       کارآموزی حضور فعال و  بدون غیبت و منظم در برنامه های                                                                           
                                                                  و مشارکت در بحثها و ارائه گزارش کار به اساتید مربوطه  ) اعم ازآزمایشگاهها ، کارگاهها ، بازدیدها 

  نمره%10                                        تکمیل فرم ارزیابی هفتگی کارآموزی و فرم انتهای کارآموزی در هر بخش   
 

 نمره%10                                   تجزیه و تحلیل و ارائه حضوری گزارش به صورت سخنرانی و دفاع از گزارش   
 تهیه شده همراه با ارائه راه حل مشکالت بهداشت محیطی مطابق اهداف تعیین شده 
              و دفاع از مطالب تهیه شده توسط دانشجو 

 

   نمره%10                         تهیه گزارش کامل کتبی نهائی وضع موجود مراکز و محلهای کارآموزی توسط دانشجو           
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 شيوه تجزيه و تحليل نتايج ارزشيابی                                                   

               
 روش تدريس مشارکتی و ارزشيابی پويا .2

 
 خگوئی به سواالت مربوط به جلسات قبل را به صورت کتبی و شفاهی دانشجو موظف است در هر جلسه آمادگی الزم برای پاس

 داشته باشد.
 
 .دانشجو موظف است تکاليف ارائه شده در هر جلسه را انجام دهد 

 
 .تهيه گزارش بازديد و تشخيص و بيان مشکالت و ارائه راه حل علمی و عملی 

 

 
 
 
 
 

 
  الزم است دانشجو برای ارائه گزارش از روندیک بار  هر دو هفتهجهت ارزیابی عملکرد دانشجویان 

  .یابندو نیز بررسی مشکالت احتمالی طبق برنامه در دانشکده حضور   کارآموزی      

  معرفیدریافت  ازدیدهای گروهی الزم است نسبت بهدوره کارگاهها و ب همچنین دانشجویان بایستی پس از طی 
Lحضور و غیاب و فرمهای  رگ نامه به فیلدهای آموزشی همراه با ب  O G  B O O K مورد نظر ، به فیلد 

Lمراجعه و پس از اتمام دوره  O G  B O O K  با امضای اساتید و مربیان هر بخش(تکمیل شده( 

    پس از بررسی توسط ایشان بهو  مسئول کار آموزی داده کار نهایی، تحویل گزارش فایل  به همراهرا        

  نمایند.استاد راهنمای مربوطه مراجعه                                                

:توجه :توجه   
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  دانشجو بایستی طبق توضیحاتی که در روز اول کار آموزی توسط مسئول کارآموزی بصورت حضوری انجام

ماده از روز اول تا آخر کارآموزی را بصورت مدون و براساس فرمت زیر آ را مطالب، می شود طی فهرست 

 کند:

 - 13فارسی  متون فونت نگارش B  N a z a n i n T 12 متون انگلیسی و  i me s  N e w  
R o ma n Bو عناوین هم با همان فونتها و به صورت   o l d  

  :روی جلد، شامل موارد زیر * 

 و نام دانشگاه و دانشکده آرم دانشگاه 
 گروه مهندسی بهداشت محیط 
  زارش کارآموزی با عنوان پروژهعنوان گ 
  راهنمااستاد 
  نگارنده 
 رشته تحصیلی، مقطع و سال ورود 
 سال تحصیلی 
 فحه بسم اهلل* ص 

  *تقدیم و تقدیر و تشکر 

 فهرست * 

 کیده* چ 

 کلیات و اهداف کارآموزیل اول: * فص 

  *فصل دوم: کارگاهها 

 صل سوم: بازدیدها* ف 

 صل چهارم: کارآموزی در عرصه* ف 

 صل پنجم: منابع* ف 

 ل ششم: پیوست ها* فص 

 نحوه تهیه گزارش کارآموزی

         توجه:

 

توضيحات تکميلی درخصوص نحوه تهيه 

به ط گزارش نهايی کارآموزی در فايل مربو

                                                گزارش نهايی راهنمايی نگار
تکارآموزی  ارائه گرديده اس  
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 باسمه تعالی

........................ مقطع اینجانب .................................... به شماره دانشجویی ...................................... دانشجوی رشته ..........

.در مراکز ......................لغایت.............................از تاریخ .............. ..سالتحصیلی ................که کار آموزی خود را در نیم 

ی مندرجات این گزارش حاصل کار نمایم که کلیهتعیین شده از طرف گروه مهندسی بهداشت محیط گذرانده ام، تأیید می

ات منبع ذکر شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصبرداریاینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه

 ام. درصورت اثبات خالف مندرجات فوق، به تشخیص دانشگاه مطابق با ضوابط با اینجانب رفتار خواهد شد. کرده

   

 

 نام و نام خانوادگی :                                                                                                  

 

 امضا و تاریخ :                                                                                               

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ، بلوار توحید شهر، باالتر از مزار شهداي گمنام، ساختمان پردیس دانشگاه، گروه مهندسی بهداشت محیطبزوارس         

  of  Environmental Health Engineering Internship Log Book              محیط بهداشت مهندسی عرصه در کارآموزی

 

24 

 گزارش حضور و غياب و فعاليت در کارگاه
 

 امضای استاد نمره استاد فعاليت / دوره تاريخ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 بایستی بعد از تکمیل توسط دانشجو توسط استاد یا مربی کارگاه تأیید گردد. این فرم* 
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 آزمايشگاهدر  تيو فعال ابيگزارش حضور و غ                                    

 امضای استاد نمره استاد نوع فعاليت/ آزمايش تاريخ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 .* این فرم بایستی بعد از تکمیل توسط دانشجو توسط مسئول آزمایشگاه تأیید گردد
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 بازديدهادر  تيو فعال ابيگزارش حضور و غ

 امضای استاد نمره استاد اهداف محل بازدید تاریخ

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 تأیید گردد. کارآموزی یا مربی* این فرم بایستی بعد از تکمیل توسط دانشجو توسط مسئول 
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 گزارش حضور و غياب و فعاليت روزانه در فيلد

 امضای مربی نمره مربی فعالیت انجام شده تاریخ

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 * این فرم بایستی بعد از تکمیل توسط دانشجو توسط مسئول کارآموزی یا مربی تأیید گردد
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 فرم نظرخواهی از دانشجو

 خوب عالی موارد ارزشیابی
نسبتا 

 خوب

نسبتا 

 ضعیف
 ضعیف

بسیار 

 ضعیف

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

       

       

       

       

       

 
 به نظر شما چه نکات دیگری می تواند در دفترچه گنجانده شود؟

 
 پیشنهاد می دهید؟ لطفا مرقوم فرمایید.در برنامه کارآموزی چه تغییراتی را 
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 جدول ارزشيابی فعاليت های دانشجو در دوره کارآموزی

 ضعيف متوسط خوب یعال معيارهای ارزشيابی رديف
     با توجه به برنامه کارآموزی حضور و غیاب و وقت شناسی 1

     رعایت آراستگی و سادگی ظاهر، حجاب و پوشش مناسب 2

     میزان همکاری و مشارکت فعال در برنامه ها 3

     میزان عالقه به فراگیری و پشتکار در انجام امور 4

     ریاحساس مسئولیت و انتقادپذی 5

     میزان ابتکار عمل و ارائه پیشنهادات سازنده 6

     میزان یادگیری و به کارگیری آموخته ها در عمل 7

 

 .تعداد کل روزهای حضور دانشجو در فیلد: ..............         تعداد غیبت مجاز: .............. تعداد غیبت غیرمجاز: .............

 بی کارآموزی: نظریه و پیشنهادات مر

 

 نام و نام خانوادگی مربی کارآموزی: ........................... امضاء

 نکات ذیل در ارزشیابی مد نظر قرار خواهد گرفت:

 اهداف در زمينه اخالق و رفتار

 رعایت احترام و ادب با همکالسی ها  تحویل به موقع تکالیف 

 و ادب با استادان و مربیانرعایت احترام  تحویل به موقع گزارش کارهای  

 انتقاد پذیری  ظاهر مرتب و منظم )روپوش و....(.  

 قدرت تشخیص و الویت بندی  بهداشت شخصی 

 قدرت خود کنترلی در مورد رفتارهای خود   وقت شناسی و سر موقع حاضر شدن

 ش استفاده از اوقات خود برای مراقبت و آموز رعایت موازین شرعی در مورد مددجویان

 قدرت فراگیری خوب و یادداشت برداری از نکات الزم  آمادگی الزم علمی 

 مقید به نگهداری وسایل و انجام وظیفه  قدرت ابتکار و نوآوری 

 راز داری مددجویان   قدرت سازگاری و واقعیت گرایی

 نظم و دقت در امور رعایت احترام و ادب با کارکنان  
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 ی  بهداشت محيطمهندسفرم ارزشيابی کارآموزی 

 :: ثبت يک مورد بازديد بهداشت محيط1جدول شماره 
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 هی در دوره کارآموزی :آزمايشگا : ثبت اقدامات يک کارگاه2جدول شماره 

 فرايند آزمايش  شرح ازمايش  ارگاه عنوان دوره/ ک رديف 

نقش دانشجو در 

 آزمايش

نتايج بدست 

 آمده
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 نمونه فرم شرح فعاليت دانشجو در شرکت آب و فاضالب در دوره کارآموزی : 3جدول شماره 

 تاييد مسئول کارآموزی شرکت فعاليت انجام شده تاريخ رديف

 

1 

 

   

 

2 
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 : نمونه فرم حضور و غياب دانشجويان در بازديدهای در دوره کارآموزی :4جدول شماره 

نام و نام خانوادگی 

 دانشجو

فعاليت علمی در  حاضر/غايب

 بازديد

رعايت نظم و 

 انضباط

 ارائه گزارش بازديد
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  : نمونه فرم ارزشيابی کارگاههای دوره کارآموزی :5جدول شماره 

 خيلی زياد زياد  متوسط کم سئوال مطرح شده

  لزوم برگزاری اين کارگاه در دوره کارآموزی

 

   

  ته های علمیميزان تاثيرگذاری اين کارگاه در افزايش يادگيری و اندوخ

 

   

  ميزان رضايت از تدريس استاد مربوطه
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 : نمونه فرم گزارش در دوره کارآموزی :6جدول شماره 

 ساعت پايان: ساعت شروع:  تاريخ :  ايام هفته:

 محل کارآموزی: موضوع کارآموزی: 

 گزارش کارآموزی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاييد مربی مربوطه:

 

 

 امضاء مسئول مربوطه: مهر و 

 


