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 مقدمه

و اطالعات  دانستنی هادر عصر اطالعات به ویژه در زمینه علوم پزشکی هر روز انبوهی به 
است هر فرد تجربیات عملی  ار بینش عمیق و وسعت اندیشه، الزمدر کنموجود افزوده می شود. 

خود را به صورت مجموعه ای ارزشمند فراهم آورده تا بتوانند زمینه ای مساعد برای آموزش، 
پژوهش و سایر فعالیت های آتی ایجاد نماید. در همین راستا مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

تربت وم پزشکی بهداشت دانشگاه عل دانشکدهت علمی د تا به کمک اعضاء هیأپزشکی بر آن ش
جهت ارزشیابی تکوینی و مستند سازی  Log Bookمجموعه ای را تحت عنوان  ،حیدریه

در برنامه های آموزشی نقش های  Log Bookفرایند آموزش در دوره کارآموزی تدوین نماید. 
برای ثبت  ابزاریمی کند که از آن جمله می توان به کاربرد آن به عنوان  ءمتنوعی را ایفا

 یابی دوره آموزش کارآموزی اشاره نمود. شیادگیری، مستندسازی مراحل یادگیری و ارز تجارب

به طور کلی، هدف اصلی از تهیه این مجموعه آن است که کلیه آمووزش هوای اساسوی عملوی     
  دانشجو در طول دوره ثبت و قابل بررسی باشد.

 

 بهداشت دانشکده

 

 

  



 ت آموزشی قوانین و مقررا

  رعایت نظم و انضباط کامل 

  رعایت آراستگی و سادگی ظاهر، حجاب اسالمی و پوشش مناسب دانشگاه 

  احترام نزاکت و خوش برخوردی در ارتباط با مربی، کارمندان و مراجعه کنندگان 

  رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشکده 

  حضور فعال و انجام صحیح و به موقع امور محوله 

 ندی، انتقادپذیر بودن و داشتن انعطاف در دوره کارآموزی ابراز عالقه م 

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

  تحت عناوینی مانند: پیگیری امور اداری، شرکت در جلسه و ... محل کارآموزیخروج از  
 .میسر می باشدطه فقط با کسب مجوز از استاد مربو

  به همراه داشتن الگ بوک و تکمیل آن به طور روزانه 

  و هر روز غیبت غیر موجه  یک روزبه ازای هر یک روز غیبت موجه با نظر مربی مربوطه

 کارآموزی در همان مبحث اضافه می شود روز 3

 غیر مجاز  هر گونه جابجایی در افراد، مکان و زمان کارآموزی بدون هماهنگی با مدیر گروه
 می باشد 

  هرگونه استفاده از تلفن همراه در ساعات کارآموزی ممنوع می باشد 

 نظر  پوشیدن روپوش در دوره های آزمایشگاهی الزامی و در سایر دوره های کارآموزی با
 می باشد مربی مربوطه قابل اجرا 

  از آن دوره می باشد و در  12حداقل نمره قبولی در هر دوره کارآموزی منوط به کسب

 غیر این صورت نیاز به تجدید دوره الزامی است 

  ساعت   16/10/98 روز دوشنبهتحصیلی در  ترم 17هفته در کارآموزی امتحان فاینال

گزینه ای می اهد شد. سئواالت به صورت چند  شکده برگزار خوداندر محل  12-10

 باشند.



  اختصاص بخشی از ساعت کارآموزی به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع
 .مربوطه امکان پذیر است  استادا نظر بکارآموزی. در طول کارآموزی 

 شرکت در بحث ، ارائه تکالیف یادگیری، رعایت قوانین و مقررات آموزشی در بخش
خودراهبر از مواردی هستند که در ارزشیابی مشارکت فعال در یادگیری و یادگیری  ،گروهی

 لحاظ می شود .

  کلیه تکالیف خود را در پایان دوره به مربی کارآموزی خود تحویل دهید 

     را بوه خوود اختصواص     نمرره لرل لرارزموز     %20نمره امتحوان فاینوال کوارآموزی

موی دهوود لووذا بوودیهی اسووت کووه در صووورت عوودم کسووب نمووره مجوودد امتحووان گرفتووه  
 د.خواهد ش

 

 

 

 

 

 

 



 رنامه اجراییب

می  واحد 8بهداشت محیط به میزان مهندسی  شناسیرشته کار 1در عرصه برنامه کارآموزی 
آزمایشگاه ، بیمارستان ها، شهری و روستایی درمانی –مراکز بهداشتی  که شامل فیلدهای باشد

نرم افزارهای اتوکد مقدماتی و کاربردی و آزمایشگاه تهویه، ، آزمایشگاه حرفه ایهیدرولیک، 
GISکارگاه لوله کشی و موتور تلمبه، نرم ، و میکروبیولوژی آب و فاضالب ، آزمایشگاه شیمی

، ایمنی فرآیند، مدیریت بحران، رسانه های آموزشی، کارگاه نقشه برداری، SPSSافزار آماری 
 مراکز و کارخانجات صنعتی می باشد. و بازدید از ، سرچ، فتوشاپ، کارآفرینی Endnoteاکسل، 

 

  هاکارگاه 

کارگاه توجیهی دوره  (هفته 2)حدود نیم سال تحصیلی و به تناوب در طول  هفته اول( در 1
های  های خوداظهاری، آشنایی با نظامبهداشت محیط و کارگاه مهندسی گروه  کارآموزی توسط

عرضه خدمات بهداشتی درمانی، سامانه جامع بازرسی در مراکز بهداشت سالمت شهری، آشنایی 
با دستگاه های پرتابل مواد غذایی در مراکز بهداشتی درمانی، اقدامات بهداشتی در شرایط 

، ایمنی آزمایشگاه ها و رسانه های آموزشیاخالق حرفه ای، مهارت های ارتباطی، اضطراری، 
 تشکیل می گردد.نرم افزار 

کارآموزی در اختیار دانشجویان قرار داده شده و  Log Book اول، توجیهی روز( در کارگاه 2
و شیوه ارزشیابی ، اهداف Log Bookاطالعات الزم در مورد شیوه برگزاری دوره، نحوه تکمیل 

در ن های مختلف مرتبط با بهداشت محیط و همچنین آشنایی با فعالیت های اجرایی سازما
  قرار داده می شود.تیار دانشجویان اخ

 



 تکالیف دانشجویان 

 شرکت نمایند.  ها( کلیه دانشجویان موظف هستند در کارگاه 1

را به دقت مطالعه کرده و مشخصات  Log Book( دانشجویان می بایست مطالب مندرج در 2
 فردی خود را در قسمت مربوطه ثبت نمایند. 

دقت داشته و در حین کارآموزی آن را به  Log Book( دانشجویان باید در حفظ و نگهداری 3
همراه داشته باشند کلیه فعالیت ها و آموزش ها بایستی طبق سرفصل های ذکر شده برای هر 

 فیلد انجام گرفته و در جدول گزارش روزانه ثبت گردد. 

 برسد.  رکزتکمیل و به تایید مربی کارآموزی م روزانه و توسط خود دانشجوبه صورت  گزارش( 4

 

 یوه ارزشیابی ش

 قسمت تشکیل می گردد: پنجنمره پایانی درس کارآموزی از 

                                                                   نمره Log Book   20%الف( بررسی و ارزشیابی 

                      نمره 60%  مربی مربوطه بر اساس فرم ارزشیابی دانشجوب( 

                                                                                                              نمره  20%     امتحان فاینال  ج(

  



  درمانی –سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در فیلد مراکز بهداشتی 

    آشنایی با شرح وظایف، مسئولیت و فعالیت های بهداشت محیط در مراکوز بهداشوتی
 درمانی  –

 آشنایی با سامانه جامع بازرسی 

  آشنایی با شیوه نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی 

  آشنایی با قوانین و مقرارت بهداشت محیط 

  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی  13آشنایی با قانون اصالح ماده 

     خواربوار و   13بازدید از مراکز و اماکن و یادگیری نحوه اجرای قوانون اصوالح مواده(
لبنیات فروشی، گوشت فروشی، میوه و سوبزی فروشوی، خشوکبار و آجیول فروشوی،      

ا، کبوابی، رسوتوران، سواندویج فروشوی،     شیرینی پزی و شیرینی فروشی، آشپزخانه ه
آبمیوه و بستنی فروشی، نانوایی، هتل، مسافرخانه، مهدکودک، استخر، آرایشگاه زنانه 

 و مردانه، مدرسه و مسجد(

  یادگیری نحوه تشکیل پرونده جهت اماکن و مراکز 

 مراحل تعطیل کردن مراکز یادگیری مراحل ارجاع پرونده متخلفین به مراجع قضایی ،
  اماکن متخلف و مراحل رفع تعطیلی  و
  آشنایی با شرایط بهسازی و بهداشتی اماکن و مراکز 

  13آشنایی با اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول ماده  
  13آشنایی با آئین نامه های بهداشتی اماکن عمومی غیر مشمول ماده  
  یادگیری نحوه صدور کارت تندرستی و مراحل اجرایی آن 

 احل اخذ مجوزهای بهداشتی توسط مراکز و اماکن آشنایی با مر 

  آشنایی با طرح ادغام بهداشت مواد غذایی در نظام شبکه ای 

  یادگیری نمونه برداری از مواد غذایی و نحوه ارسال نمونه 

  یادگیری نحوه کلرزنی آب آشامیدنی 

  یادگیری نمونه برداری از آب آشامیدنی جهت آزمایش های میکروبی و شیمیایی 

  آشنایی با آزمایش های میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی 



  آشنایی با فعالیت های بهداشت محیط در خانه های بهداشت 

  آشنایی با وظایف بهورزان در حیطه بهداشت محیط 

 آشنایی با بهسازی محیط روستا 

  یادگیری نحوه پر کردن چک لیست های بهداشت محیط 

 ،شهر و استان و اعضاء شورا و وظایف آن ها  آشنایی با شوراهای بهداشت روستا 

 فوریت های بهداشت محیط  آشنایی با طرح 

       آشنایی با فعالیت های برون بخشی و نحوه ارتباط با سوایر ارگوان هوای ذیوربط در
 مسائل بهداشتی 

  آشنایی با فعالیت های بهداشت محیط در شرایط اضطراری 

  آشنایی با فرم های مختلف بهداشت محیط و نحوه تکمیل آن ها 

     آشنایی با آمارهای مختلف بهداشت محیط و نحوه تکمیل و زمان ارسوال فورم هوای
 آماری  

  یادگیری طرز تهیه کلر مادر و ضدعفونی کردن منابع و مخازن آب 

  یادگیری روش سالم سازی سبزیجات 

  بهداشت حرفه ای  قوانین و مقرراتآشنایی با 

 

  بیمارستان سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در فیلد 

  آشنایی با شرایط کلی یک بیمارستان و قوانین و مقررات بهداشتی 

  آشنایی با وظایف کارشناس بهداشت محیط در بیمارستان 

  فراگیری نحوه نظارت بر سیستم تامین آب 

 ای میکروبی و شیمیایی فراگیری روش نمونه برداری آب جهت آزمایش ه 

  فراگیری اقدامات الزم در هنگام بروز آلودگی های آب 

  فراگیری نحوه نظارت بر سیستم دفع فاضالب 



  المپ های( فراگیری نحوه نظارت بر سیستم تهویه و پاکسازی هواUV ) 

  آشنایی با انواع زباله های بیمارستانی و تقسیم بندی آن ها 

  فراگیری روش های بهداشتی جمع آوری، نگهداری و دفع زباله های بیمارستانی 

  آشنایی با شیوه های تفکیک زباله های بیمارستانی 

   فراگیری شرایط جایگاه نگهداری موقت زباله های عفونی 

  آشنایی با روش های بی خطر سازی زباله های عفونی 

  اجرایی زباله های عفونی  آشنایی با آئین نامه ها و دستورالعمل های 

   آشنایی با شرایط بهداشتی مختلف از قبیل: آشپزخانه، انبار مواد غذایی، سرخانه هوای
، رختشویخانه، بوفه، خوابگاه های پرسونل، اتواق   CSRمواد غذایی، آزمایشگاه، اتاق 

 عمل، اتاق بستری بیماران، اتاق ریکاوری 

 اده در بخش های مختلف و طرز اسوتفاده  آشنایی با مواد ضد عفونی کننده مورد استف
 از آن ها 

  فراگیری روش های مبارزه با حشرات و جوندگان 

  آشنایی با شرایط بهداشتی پرسنل مسئول نظافت بیمارستان 

  آشنایی با کمیته کنترل عفونت 

  آشنایی با اعضاء و وظایف کمیته کنترل عفونت 

  فراگیری نقش بهداشت محیط در کمیته کنترل عفونت 

  آشنایی با آموزش های بهداشتی الزم جهت پرسنل بخش های مختلف 

  آشنایی با شیوه ارزشیابی و درجه بندی بیمارستان ها 

  فراگیری نقش بهداشت محیط در ارزشیابی و درجه بندی بیمارستان ها 

 

 

 



 آزمایشگاه ها سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در فیلد

 آزمایشگاه میکروبیولوژی آب و فاضالب  

 آشنایی با نمونه برداری و روش های آن 

 ( انجام آزمایشات احتمالی)... آب و فاضالب و 

 انجام آزمایشات تاییدی 

 انجام آزمایشات تكمیلی 

 ( انجام آزمایشات افتراقی)تشخیصی 

 انجام آزمایش شمارش بشقابی هتروتروفیک(HPC)  

 آزمایشگاه شیمی  آب و فاضالب

 انجام آزمایش کدورت 

 آنجام آزمایش هدایت الكتریكی 

 انجام آزمایش تعیینpH 

 انجام آزمایش کلرباقی مانده 

 انجام آزمایش نیترات،نیتریت 

 انجام آزمایش فسفات،سولفات 

 انجام آزمایش آهن 

 انجام آزمایشBOD   

   انجام آزمایشCOD 

 انجام آزمایش کلراید 

  آزمایش سختی کلسیم،سختی منزیم،سختی کلانجام 

 انجام آزمایش کل جامدات،جامدات محلول،جامدات معلق 



 آزمایشگاه تهویه

 آشنایی با دستگاه )سیستم( تونل باد 

 آشنایی با دستگاه مانومتر شیب دار 

  اندازه گیری فشاراستاتیک(SP)      در نقاط مختلف سیستم تونلل بلاد و رسلم

 نمودار آن

  فشار سرعتاندازه گیری(TP)       در نقاط مختللف سیسلتم تونلل بلاد و رسلم

 نمودار آن

 محاسبه فشار استاتیكی هواکشی(FSP)  

 محاسبه فشارکل هواکشی(FTP)  

 محاسبه توان هواکشی  (PWR)  

 محاسبه افت ناشی از مالش با استفاده از قانون بقای انرژی 

  باخویس–محاسبه افت ناشی از مالش با استفاده از رابطه دارسی 

 محاسبه افت ناشی از مالش با استفاده از رابطه رایت 

 محاسبه افت ناشی از مالش با استفاده از رابطه لوفر 

 آزمایشگاه بهداشت حرفه ای

 فیزیکی آشنایی با عوامل زیان آور 

 آشنایی با دستگاه صداسنج 

 آشنایی با دستگاه لوکس متر 

  آشنایی بادستگاه  UVسنج 

  آشنایی بادستگاهIR سنج 

   آشنایی با دستگاهWBGT متر 

 شیمیاییان آور یآشنایی با عوامل ز 



 تونل باد آشنایی با 

 آشنای با پمپ نمونه برداری فردی 

 دسیكاتور آشنایی با 

 نحوه نمونه برداری آالینده ها آشنایی با 

 ایمنی

 آشنایی با وسایل حفاظت فردی 

 ایمنی حریق آشنایی با 

 آشنایی با شاخص ها و عملكرد ایمنی 

 ارگونومی

 آشنایی بادستگاه های آنتروپومتر 

 آزمایشگاه هیدرولیک

 دستگاه تست افت فشار آشنایی و کار با 

 دستگاه پمپ سری و موازی آشنایی و کار با 

سرفصل آموزشی واحدد بهداشدت محدیط در فیلدد بازدیدد از مراکدز و       

 کارخانجات صنعتی 

 آشنایی با مشخصات کلی کارخانه، فعالیت ها و اهداف  

 آشنایی با خط تولید، مواد اولیه، مواد بینابینی و محصوالت  



وظلایف کارشناسلان    و  HSEواحود   وآشنایی با مسائل ایمنی و بهداشتی کارخانه  

 مربوطه

 سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در فیلد آزمایشگاه مواد غذایی 

  آشنایی با وظایف اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی 

  شکل ظاهری قارچ، ساختمان ریزبینوی قوارچ   استانداردهای مواد غذایی و آشنایی با
 ها 

  آشنایی  در مورد بررسی و آزمون کپک و مخمر 

  آشنایی با کشت شیر پاستوریزه 

  آشنایی با روش های اندازه گیری قند، آزمون نمک و جوش شیرین نان 

  آشنایی با اندازه گیریpH یته آرد ، آزمون خاکستر و اسید 

 آشنایی با نگهدارنده های مواد غذایی 

  آشنایی با تقلباتی که در مواد غذایی صورت می گیرد 

 سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در کارگاه نقشه برداری و نقشه کشی 

 خواندن زاویه ها و تارهای شاخص آشنایی نحوه تراز کردن تئودولیت ها ،  
  یادگیری کار با نیوو و نحوه تراز کردن آن 

  آشنایی با فرمول هایی که در نقشه برداری برای محاسبه به کار می روند 

  پنج مارک و سه نقطه ی اصلی از مسیر یادگیری تعیین نقاط 

  یادگیری ترازیابی پنج مارک 

  آشنایی با خواندن پیکه تاژ و توپو و سایر نقاط آن ها 

 خطوط انتقال آب یا فاضالبو ترسیم نقشه اتوکد فزار آشنایی با نرم ا 

 



 سرفصل آموزشی واحد بهداشت محیط در کارگاه لوله کشی و موتور تلمبه

        ، آشنایی با انواع مختلف لولله هلا ، گلالوانیزه ، مشلتقات پالسلتیكی ، ،لدنی

 سیمانی ، ایرانیت

   مختللف ، گیلره   آشنایی با ابزار مختلف لوله کشی مانند ، حدیده ، آ،ارهلای

 ... های مختلف لوله گیرها ، ،كش، قالویز ، اره آهن بر و

   آشنایی با اتصاالت ، زانو ، سه راه مغزی ، مهره ماسوره ، شیر فلكه ، شیر یلک

 طرفه ، بوش ، تبدیل ها ، سه راه فلنج

 ت نظیر شیر یک طرفه ، شیرهای قطع و وصل ، شلیر  الآشنایی با انواع شیر آ

 ... ترل وفشار شكن ، کن

 طرز رزوه کردن لوله های گالوانیزه در اندازه های مختلف 

   ، آشنایی با دستگاه جوشكاری ، جوش اکسیژن با موتور برق ، سیار و یا بلرق

 جوش کاربیت

 دستگاه برش لوله ها 

 آشنایی با انواع تلمبه ها و کاربرد آنها 

 شنایی با مشخصات انواع پمپ ها 

 شنایی با تجهیزات پمپ ها 

 نایی با موتورهای محرك پمپ هاآش 

 های شناور نصب و راه اندازی و عیب یابی پمپهای سانتریفوژ و الكتروپمپ 



 تاریخچه بهداشت محیط در ایران

گونه نشانه ای از تشکیالت منظم و قانونی برای مدیریت امر بهداشت  تا اواخر دوران قاجار هیچ
و درمان مملکت در دست نیست. اولین قدم در راه تشکیل یک مرجع قانونی برای رسویدگی بوه   

محل دار  درهیئت صحیه )مجلس صحیه( سالمت مردم در کشور با تشکیل شورایی به نام 

 وزارت صحیه و فواید عامره نه جدیدی به نوام  وزارتخا 1300الفنون برداشته شد و در سال 

 . نمودوزارت بهداری با تشکیالت جدید شروع به کار 1320سیس و در سال أت
به صورت تیمی مرکوب از مهندسوین کوادر     اًغالب 1335تا سال  1331مهندسی بهداشت از سال 

بر تهیه دستوالعمل ستادی وزارتخانه در نقاط مختلف کشور فعالیت داشته اند. وظایف آنها عالوه 
مبوارزه بوا    ها و فرمهایی در زمینه مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غوذایی و امواکن عموومی،   

بهسازی منابع آب و طراحی نقشه های تیپ و اجورای   حشرات و جوندگان، دفع فضوالت جامد،
 46میدنیپروژه های تامین آب آشامیدنی بود )در این مدت نسبت به اجرای لوله کشوی آب آشوا  

مهندسی بهداشت بصوورت اداره کول درآمود و در     1335شهر در ایران اقدام شده است(. از سال 

 ایجاد شدند.ادارات مهندسی بهداشت مدت کوتاهی در بسیاری از استانهای کشور 

مین آب آشامیدنی و بهسازی محیط روستاها از وزارت بهداری به وزارت آبادانی أت 1346در سال 

اداره لرل بهداشرت   ال یافت و در همین سال اداره کل مهندسی بهداشت بوه  و مسکن انتق

وظایف مذکور به عهده وزارت کشاورزی و پس از تشکیل  1351تغییر نام یافت. در سال  محیط

 اًوظایف یاد شده مجدد ،با مصوبه ای 1356در سال  .وزارت تعاون به آن وزارتخانه محول گشت
کیود شوورای   أموورد ت  مصووبه موذکور   1358ده شد که در سوال  به اداره کل بهداشت محیط اعا

مین آب آشوامیدنی روسوتاها و   أانقالب جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت. اجرای پروژه های تو 
عملیات بهسازی محیط با پیروزی انقالب اسالمی توسعه قابل مالحظه ای یافت، ولی بوا توجوه   

دن نموو طوی و الجورم بورای هماهنو      به اهمیت و گسوترش سوایر فعالیتهوای بهداشوت محی    
با تشکیل مرکز  1367تشکیالت بهداشت محیط با شبکه های بهداشتی و درمانی کشور از سال 

مودیریت بهداشوت محویط اسوتان هوا و ادرات بهداشوت محویط         ،بهداشت استان و شهرستانها



واحد بهداشرت  و  حرفه ا  استان بهداشت محیط و گروهشهرستان ها به ترتیب به 

 تنزل جایگاه یافت.محیط وحرفه ا  شهرستان 

مین آب آشامیدنی روستاها به سازمان جهاد سازندگی واگذار گردیود و  أمسئولیت ت 1369در سال 
بورای   1374وسیله سایر فعالیتهای بهداشت محیط در نظام شبکه ادغوام یافوت. در سوال     بدین

دو  ،در وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکیتعدیل نیروی انسانی و کاهش ابعاد تشکیالت 
اداره کل بهداشت محیط و اداره کل بهداشت حرفه ای در هم ادغام شودند، اموا بوا اداموه رونود      
کوچک سازی تشکیالت و واگوذاری بعضوی از وظوایف بوه بخوش خصوصوی تفوویر اختیوار         

اداره کل  1379آذر ماه مسئولیتها به دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی در 

تغییر نوام یافوت  و در اواخور سوال     دفتر سالمت محیط ولار بهداشت محیط و حرفه ای به 

 تغییر و ارتقا یافت.  مرلز سالمت محیط و لاربه  1387
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 کارآموزی، موارد ذیل را طبق قوانین و مقررات آموزشی دانشكده رعایت نمایم.

 رعایت کامل شئونات اسالمی 

 رعایت قوانین و مقررات آموزشی دانشكده 

 ور فعال در مرکزرعایت ساعات کارآموزی و حض 

  مناسباستفاده از لباس فرم و 

 مراقبت از وسایل و امكانات مراکز و پرونده ها 
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  متصدیانحفظ اسرار 

 عدم استفاده از تلفن همراه 
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 امضا دانشجو



 لارشناسی پیوسته مهندسی دانشجویان 1الگ بوک لارزموز  در عرصه 

 بهداشت محیط

 :  نام و نام خانوادگی دانشجو

 ارزشیابی دانشجو فرم

 نام و نام خانوادگی:                                               شماره دانشجویی:
 موضوع کارآموزی: 

 کارآموزی از تاریخ               تا                  به مدت             برگزار شد. 

  :مربی مربوطه

 غیبت غیر موجه:                          غیبت موجه:                            

 تعداد روزهایی که کسر کارآموزی گذرانده است:          روز 

 ارزشیابی این بخش از کارآموزی دانشجو: نمره علمی -الف
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  مهر و امضاء مسئول مربوطه          تایید مربی مربوطه                                               

 عنوان ردیف
نمره لسب 

 شده

حدالثر 

 نمره

 2  انضباطرعایت نظم و  1

2 
رعایت آراستگی و سادگی ظاهر، حجاب اسالمی و پوشش 

 مناسب
 2 

3 
احترام نزاکت و خووش برخووردی در ارتبواط بوا مسوئول،      

 کارمندان و مراجعه کنندگان
 2 

 2  رعایت قوانین و مقررات آموزشی واحد 4

 2  حضور فعال ، انجام صحیح و به موقع امور محوله 5

 2  مندی، انتقادپذیر بودن و داشتن انعطافابراز عالقه  6

 2  استفاده از فرصت های یادگیری و کسب مهارت های الزم 7

 2  آمادگی علمی دانشجو 8

 2  ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده 9

10 
ارائه راه کار مناسب جهت حل مشوکل )بسوته بوه فرآینود     

 کاری مربوطه(
 2 

 20  جمع کل 
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