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دانشجوی گرامی

ضمن آرزوي موفقيت طي دوره کارآموزي مهندسي بهداشت محيط  ،اميد است بتوانيد در جهت حفظ و ارتقاء سالمت خانواده و جامعه و ارتقاء
توانمندي علمي -عملي خود کوشا باشيد .هدف از تهيه این دفترچه ،ثبت کليه فعاليت هاي آموزشي شما طي کاارآموزي اسات .ایان امار باه
شناسایي نقاط ضعف و قوت آموزش کمک خواهد نمود .لطفا کليه فعاليت هاي آموزشاي خاود را طاي دوره کاارآموزي در ایان دفترچاه ثبات
نمایيد .تایيد فعاليت ها با امضا و مهر مسئول مراکز صورت خواهد گرفات .دفترچاه خاود را در انتهااي آخارین روز دوره باه مسائول فعاليات
آموزشي خود تحویل دهيد .ارزشيابي شما بر اساس مستندات گردآوري شده در دفترچه شما انجام ماي شاود .از ایان رو در حفاظ آن کوشاا
باشيد و آن را در تمام دوره با خود نگه دارید .دفترچه حاضر تحت عنوان  )LB( Log bookدوره کارآموزي رشته مهندسي بهداشات محايط
طراحي شده است .در پایان دوره اطالعات موجود در  LBجهت تعيين نمرات بخش هاي مختلف (جلسات توجيهي ،کارگاه ها ،بازدیدها ،مراکز
بهداشتي،درماني و  )...مورد استفاده قرار مي گيرد .لذا در تکميل آن حداکثر نظم و دقت خود را معمول نمایيد.
توجه:
 نهایت سعي و تالش خود را در حفظ و نگهداري آن بعمل آورید. -موقع تحویل یک کپي از دفترچه نزد خود نگهداري نمائيد.
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کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
تعاریف و اهداف تدوین Log Book

تعریف :Log Book
دفترچه اي است که ضمن بيان اهداف کلي درس و روند دوره ،عملکرد دانشجو را در این درس و در این دوره
ثبت مي نماید.

هدف تدوین :Log Book
پایش عملکرد دانشجویان در فرایند آموزش یکي از ارکان اصلي جهت ارتقاء کيفيت مي باشد و هدف Log
 Bookعالوه بر ارائه مطالبي به عنوان راهنماي مطالعاتي ،ابزاري جهت ارزشيابي یادگرفته هاي دانشجو و
ارزیابي برنامه آموزشي دانشکده نيز مي باشد.

مزایای تدوین :Log Book
 - 1ابزاري براي ثبت تجارب یادگيري
 - 2ابزاري براي مستندسازي مراحل یادگيري
 - 3ابزاري براي ارزشيابي دوره آموزش کارآموزي

چگونگی تکمیل :Log Book
 پس از کسب مهارت در هر مرحله ،قسمت جدول را کارآموز تکميل نموده و به تایيد استاد مربوط برساند. قبل از اتمام دوره ،با توجه به اهداف کلي آن و نيازهاي آموزشي تعيين شده از سوي بخش در صورت عدمیادگيري یک مهارت ،موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود.
 -در پایان دوره ،فرم تکميل شده را جهت تحليل و بررسي به گروه آموزشي تحویل گردد.
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مقدمه
دوره کارآموزي در عرصه جهت آشنایي شما دانشجویان عزیز با امورات در سطح اجراي و به کارگيري
عملي آموخته ها در محيط واقعي مي باشد ،که با شما این امکان را مي دهد که دانش خود را به عمل تبدیل
نموده و نواقص و کمبودهاي احتمالي را در این زمينه به حداقل برسانيد و باعث افزایش قابليت ها و توانایيهاي
عملي خود در زمينه شغلي آتي شما خواهد گردید .در واقع هدف کارآموزي در عرصه افزایش سطح علمي
کاربردي دانشجویان مي باشد .بنابراین این دوره محدود فرصتي را در اختيار شما قرار مي دهد که ضمن ارتقاي
دانش و آموخته هاي خود و به صورت واقعي نيز نقش و عملکرد خود را در یک محيط کار تجربه نمایيد و با
وظایف یک کارشناس بهداشت محيط در فيلدهاي مختلف آشنایي پيدا کنيد.
با توجه به هدف "بهداشت محيط" که کنترل کليه عوامل داراي تاثير سوء به صورت بالقوه و بالفعل بر
بقاء و سالمتي انسان مي باشد ،براي رسيدن به این هدف ،بهره گيري از دانش زیست محيطي و نيز کاربست
اصول مهندسي به منظور کنترل ،اصالح و بهبود عوامل فيزیکي ،شيميایي و زیستي محيط جهت حفظ و ارتقاء
سالمتي و رفاه و آسایش انسان ضرورت مي یابد .در این خصوص تالش زیادي گردیده تا دانشجویان شناخت و
درک کاملي از رشته خود داشته باشند و حال نيز سعي مي شود تا در دوره "کارآموزي در عرصه" به ارتقا سطح
علمي – کاربردي آنها پرداخته شود.
در همين راستا گروه بهداشت محيط دانشکده بهداشت دانشکده علوم پزشکي الرستان بر آن شد تا
جهت ثبت مطالعات تجربي ارزشمند شما که نيازمند یک برنامه مدون تحت عنوان  Log Bookمي باشد،
تدوین نماید که کاربرد آن به عنوان ابزاري براي ثبت تعداد تجارب یادگيري ،مستند سازي مراحل یادگيري،
ارزیابي کيفيت آموزش کار آموزي ،و  ...مي باشد .بطور کلي هدف از تهيه این مجموعه آن است که کليه آموزش
هاي اساسي و عملي دانشجو در طول دوره ثبت و قابل ارزشيابي و بررسي باشد.

نگاه کلی به اهداف مهندسی بهداشت محیط در کارآموزی
اهداف بهداشت محيط را مي توان در چالش هاي عمومي و تخصصي مورد بررسي قرار داد:
چالش های عمومی بهداشت محیط عبارتند از حوزه علوم عمومي ،ارتباطات و آموزش ،برنامه ریزي و مدیریت،
حوزه مهارت هاي فني عمومي ،مهارتهاي ستادي و نظارتي و حوزه نگرش حرفه اي
چالش های تخصصی بهداشت محیط عبارتند از حوزه هوا ،آب و فاضالب ،مواد زاید ،مواد زاید خطرناک ،مواد
غذایي ،سر و صدا ،حشرات ،بندپایان و جوندگان ،پرتوها ،محيط هاي بسته ،مواد شيميایي در محيط،
جمعيت و مسکن و حوزه آسيبهاي زیست محيطي
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هدف کلی درس:
آشنائی دانشجویان با مباحث بهداشت محیط و چالشهای آن در جامعه و تالش برای حل مشکالت آن

اهداف اختصاصی یا جزیی درس:
 .1آشنایي با روش اصولي کار ،مسائل مدیریت ،قوانين و مقررات مرتبط با بازدیدهاي بهداشتي از اماکن
عمومي
مختلف(از قبيل مراکز تهيه و توزیع مواد غذایي ،رستوران ،آرایشگاه ها ،شناگاه ها و )...
 .2آشنایي با سامانه جامع بازرسي بهداشت محيط و کسب مهارت نسبي جهت کار با آن
بازدید از مراکز عرصه خدمات بهداشت محيطي نظير :اردوگاه ها ،مدارس و بيمارستان ها و...
 .3آشنایي با اصول ارائه خدمات بهداشتي و درماني در شبکه هاي بهداشت و درمان
 .4بازدید از عمليات گندزدایي در بيمارستان و آشنایي با نحوه ساخت ،آماده سازي و کاربرد عملي
در
گندزدایي
محيط
 .5بازديد از يك تلمبه خانه و تصفيه خانه آب و آشنايي با مراحل تصفيه آب و نگهداري و بهره برداري از موتور
تلمبه ها
 .6بازديد از يك تصفيه خانه متعارف فاضالب شهري و صنعتي در يك شهر و بررسي مسائل و مشكالت مربوطه
و ارائه راه حل هاي عملي براي اصالح آن
 .7كار در آزمايشگاه شيمي و ميكروبيولوژي محيط دانشكده و انجام آزمايش هاي معمول بر روي نمونه هاي
واقعي آب و فاضالب
 .8كار در آزمايشگاه مواد زائد جامد دانشكده و انجام عملي آزمايش هاي فيزيكي و شيميايي بر روي نمونه ها
 .9كار در آزمايشگاه هواي دانشكده و آشنايي با نمونه برداري و انجام آزمايش هاي معمول آالينده هاي هواي
شهر
 .01مشاركت در تهيه پايلوت هاي آموزشي تصفيه خانه متعارف آب و فاضالب(لجن فعال ،صافي چكنده ،مخزن
ايمهاف ،سپتيك تانك
 .00شركت در بازديدهاي مختلف از سازمانها ،كارخانه ها و سيستم هاي مرتبط با مسائل آب و فاضالب ،مواد زائد
جامد ،هوا ،مواد غذايي ،پرتوها و...
 .01بازديد از يك تصفيه خانه به روش بركه تثبت در كشور و آشنايي با مسائل و مشكالت مربوط به آن
 .01بازديد از يك كارخانه كمپوست زباله و آشنايي با مراحل توليد كمپوست
 .01بازديد از بخش پرتو درماني و پرتو هسته اي
 .05حضور در آزمايشگاه مواد غذايي ،خوراكي ،آشاميدني و آرايشي معاونت غذا و دارو و آشنايي با آزمايشات مربوط
به مواد غذايي(نان ،شير)... ،
 .06شناخت و آشنايي با وظايف شهرداري ها و دهياري ها در خصوص جمع آوري و دفع زباله و ساير مسائل
زيست محيطي
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 .07شناخت و آشنايي با وظايف شركت آب و فاضالب بويژه در كنترل كيفي آب و يادگيري آزمايش هاي روتين
در اين زمينه
 .08حضور در تصفيه خانه فاضالب شهرک صنعتي و آشنايي با آزمايش ها مربوطه و چگونگي بهره
برداري و نگهداري از واحدهاي عملياتي و فرايندي
 .09آشنايي با پروژهاي تحقيقاتي و كار در آزمايشگاه هاي دانشكده

قوانین و مقررات کارآموزی ( توسط دانشجو باید رعایت گردد)
رعایت نظم و انضباط کامل
رعایت آراستگي و سادگي ظاهر ،حجاب اسالمي و پوشش مناسب دانشگاه
احترام نزاکت و خوش برخوردي در ارتباط با مربي ،کارمندان و مراجعه کنندگان
رعایت قوانين و مقررات آموزشي دانشکده
حضور فعال و انجام صحيح و به موقع امور محوله
ابراز عالقه مندي ،انتقادپذیر بودن و داشتن انعطاف در دوره کارآموزي
توجه به ساعات شروع و اتمام کارآموزي با توجه به ساعات اعالم شده در روز کارگاه توجيهي کارآموزي
خروج از محل کارآموزي تحت عناویني مانند :پيگيري امور اداري ،شرکت در جلسه و  ...فقط با کسب مجوز
از استاد مربوطه
ميسر مي باشد.
به همراه داشتن الگ بوک و تکميل آن به طور روزانه
به ازاي هر یک روز غيبت موجه با نظر مربي مربوطه یک روز و هر روز غيبت غير موجه 3روز کارآموزي در
همان مبحث
اضافه مي شود
هر گونه جابجایي در افراد ،مکان و زمان کارآموزي بدون هماهنگي با مدیر گروه غير مجاز مي باشد
هرگونه استفاده از تلفن همراه در ساعات کارآموزي ممنوع مي باشد
پوشيدن روپوش در دوره هاي آزمایشگاهي الزامي و در سایر دوره هاي کارآموزي با نظر مربي مربوطه قابل
اجرا مي باشد
قبولي در هر دوره کارآموزي منوط به کسب حداقل نمره 21از آن دوره مي باشد و در غير این صورت نياز به
تجدید دوره
الزامي است
اختصاص بخشي از ساعت کارآموزي به استفاده از کتابخانه و اینترنت در ارتباط با موضوع کارآموزي .در طول
کارآموزي با نظر
استاد مربوطه امکان پذیر است.
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رعایت قوانين و مقررات آموزشي در بخش ،ارائه تکاليف یادگيري ،شرکت در بحث گروهي ،مشارکت فعال در
یادگيري و
یادگيري خود راهبر از مواردي هستند که در ارزشيابي لحاظ مي شود.
کليه تکاليف خود را در پایان دوره به مربي کارآموزي خود تحویل دهيد

تکالیف دانشجویان
حضور دانشجویان در همه بازدیدها و کارگاهها الزامي مي باشد .در کارگاه توجيهي یک آزمون اوليه به
منظور ارزیابي اوليه دانشجویان از فيلدهایي که قرار است در آن به فعاليت بپردازند ،صورت خواهد گرفت و
 Log Bookدر اختيار دانشجویان قرار خواهد گرفت .دانشجویان مي بایست مطالب مندرج در  Log Bookرا
به دقت مطالعه کرده و مشخصات فردي خود را در قسمت مربوطه ثبت نمایند .دانشجویان باید در حفظ و
نگهداري  Log Bookدقت داشته و در حين کارآموزي آن را به همراه داشته باشند .گزارش به صورت روزانه و
توسط خود دانشجو تکمیل و به تایید مربی کارآموزی مرکز برسد.

اصول کلی برنامه اجرایی کارآموزی در عرصه
دوره کارآموزي در عرصه مقطع کارشناسي پيوسته بهداشت محيط به تعداد 16واحد مي باشد که در ترم آخر تحصيلي و پس
از گذراندن واحدهاي تخصصي ارائه مي گردد .و در چهار بخش زیر به دانشجویان ارائه مي گردد (جدول )1
الف) کارگاهها
کارگاهها شامل ،کارگاه توجيهي ،کارگاه روش تحقيق ،کارگاه طراحي با نرم افزارهاي تخصص آب و فاضالب و  ...مي باشد ،که به
صورت متمرکز بوده و در این زمينه از توانمندي و تجربيات متخصصين امر استفاده مي گردد.
ب) آزمایشگاهها
آزمایشگاهها شامل ،آزمایشگاه شيمي و ميکروبيولوژي آب و فاضالب ،آزمایشگاه هوا مي باشد که به صورت ممرکز و غير متمرکز
تحت نظر اساتيد برگزار مي شود.
ج) بازدید ها
بازدیدها شامل ،بازدید از مراکز تهيه و توزیع مواد غذایي ،کارخانجات ،کشتارگاهها ،تصفيه خانه هاي آب و فاضالب ،بازدید از پروژه
هاي در حال اجرا آب و فاضالب  ،بازدید از مکانهاي دفن پسماند و  ...مي باشد که به همراه اساتيد راهنما انجام مي شود.
د) کار آموزی در عرصه

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
در این قسمت دانشجویان به مراکز بهداشت و خدمات بهداشتي درماني معرفي مي گردند و تحت برنامه از قبل تعيين شده به
فعاليت در این مراکز مي پردازند .الزم به یاد آوري مي باشد که این قسمت زیر نظر بازرسي هاي اساتيد انجام خواهد شد.

جدول  :1لیست دوره های قابل برگزاری برای دانشجویان

:نام دوره

نام دوره

نام دوره

نام دوره

بازدیدها

کارگاه تئوری و عملی

کارگاه نرم افزاری

کارآموزی در عرصه

بازدید تصفيه خانه
فاضالب شهري

کارگاه ماده 11

کارگاه نرم افزار
sewerCAD

جلسات توجیهی متعدد قبل از شروع
کارآموزی در عرصه  ،کارگاهها و بازدیدها

بازدید محل دفن زباله

کارگاه شیمی آب و فاضالب

کارگاه نرم افزارGIS

کارآموزی در مرکز بهداشت شهری

بازدید تصفيه خانه آب

کارگاه نقشه برداری و نقشه

کارگاه نرم افزارEPANET

کارآموزی درمرکز بهداشت

کشی
بازدید کارخانجات
صنعتي

کارگاه مواد زائد جامد

بازدید پایش آلودگي هوا

کارگاه میکروبیولوژی آب و

روستایی
کارگاه نرم

کارآموزی در شرکت آبفا روستایی

افزارWatergames
کارگاه نرم افزار Loop

کارآموزی در شرکت آبفا شهری

فاضالب
کارگاه لوله کشی

کارگاه Aouto CAD

کارگاه مواد غذایی

کارگاه نرم افزار سیالب

کارگاه آلودگی هوا

کارگاه مبانی طراحی شبکه
جمع آوری سیالب شهری

کارگاه موتور تلمبه
کارگاه اقدامات بهداشتی در
شرایط اضطراری
کارگاه بهداشت محیط
بیمارستان
کارگاه هالل اهمر

کارآموزی در عرصه بیمارستان

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

شیوه ارزشیابی
ه -امتیاز بندی به منظور ارزیابی پیشرفت دانشجو در واحد کارآموزی :
-

حضور فعال و بدون غيبت و منظم در برنامه هاي کارآموزي ( اعم ازآزمایشگاهها  ،کارگاهها  ،بازدیدها)
 %22نمره.
بررسي و ارزشيابي  ٪22 : Log Bookنمره
ب) بررسي و ارزشيابي گزارش کار  ٪ 42 :نمره
ج) امتحان فاینال ٪22 :

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

نحوه تهیه گزارش
دانشجو بایستي طبق توضيحاتي که در روز اول کار آموزي توسط مسئول کارآموزي بصورت حضوري انجام مي
شود طي فهرست مطالب از روز اول تا آخر کارآموزي را بصورت مدون و براساس فرمت زیر آماده کند:
 فونت نگارش فارسي  B Nazanin 14و  Times New Roman 12و عناوین هم با همان فونتها و بهصورت Bold
* روی جلد ،شامل موارد زیر:
 آرم دانشکده
 گروه مهندسی بهداشت محیط
 عنوان گزارش کارآموزی با عنوان پروژه
 استاد راهنما
 نگارنده
 رشته تحصیلی ،مقطع و سال ورود
 سال تحصیلی
* صفحه بسم اهلل
* تقدیم و تقدیر و تشکر
* فهرست
* چکیده
* فصل اول :کلیات و اهداف کارآموزی
* فصل دوم :کارگاهها
* فصل سوم :بازدیدها
* فصل چهارم :کارآموزی در عرصه
* فصل پنجم :منابع
* فصل ششم :پیوست ها

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

گزارش حضور و غیاب و فعالیت در کارگاه
* این فرم بایستي بعد از تکميل توسط دانشجو توسط استاد یا مربي کارگاه تأیيد گردد.
تاریخ

فعاليت یا دوره

تایيد ناظر
کارگاه

امضاي استاد

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

گزارش حضور و غیاب و فعالیت در آزمایشگاه
* این فرم بایستي بعد از تکميل توسط دانشجو توسط مسئول آزمایشگاه تأیيد گردد.
تاریخ

نوع فعاليت /آزمایش

تایيد استاد
کارگاه

امضاي استاد

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

گزارش حضور و غیاب و فعالیت در بازدیدها
* این فرم بایستي بعد از تکميل توسط دانشجو توسط مسئول کارآموزي یا مربي تأیيد گردد.
تاریخ

محل بازدید

فعاليت صورت گرفته

تایيد استاد

امضاي استاد

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط

گزارش حضور و غیاب و فعالیت روزانه در فیلد مراکز بهداشتی و درمانی
* این فرم بایستي بعد از تکميل توسط دانشجو توسط مسئول کارآموزي یا مربي تأیيد گردد.
تاریخ

فعاليت انجام شده

تایيد مسئول
 /مربي

امضاي مربي

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
جدول ارزشیابی فعالیت های دانشجو در دوره کارآموزی
ردیف

عالی

معیارهای ارزشیابی

1

حضور و غياب و وقت شناسي با توجه به برنامه کارآموزي

2

رعایت آراستگي و سادگي ظاهر ،حجاب و پوشش مناسب

3

ميزان همکاري و مشارکت فعال در برنامه ها

4

ميزان عالقه به فراگيري و پشتکار در انجام امور

5

احساس مسئوليت و انتقادپذیري

6

ميزان ابتکار عمل و ارائه پيشنهادات سازنده

7

ميزان یادگيري و به کارگيري آموخته ها در عمل

تعداد کل روزهاي حضور دانشجو در فيلد.............. :

خوب

متوسط ضعیف

تعداد غيبت مجاز .............. :تعداد غيبت غيرمجاز.............. :

نظریه و پيشنهادات مربي کارآموزي:

نام و نام خانوادگي مربي کارآموزي ........................... :امضاء
نکات ذیل در ارزشيابي مد نظر قرار خواهد گرفت:
اهداف در زمینه اخالق و رفتار
تحویل به موقع تکاليف

رعایت احترام و ادب با همکالسي ها

تحویل به موقع گزارش کارهاي

رعایت احترام و ادب با استادان و مربيان

ظاهر مرتب و منظم (روپوش و.)....

انتقاد پذیري

بهداشت شخصي

قدرت تشخيص و الویت بندي

وقت شناسي و سر موقع حاضر شدن

قدرت خود کنترلي در مورد رفتارهاي خود

رعایت موازین شرعي در مورد مددجویان

استفاده از اوقات خود براي مراقبت و آموزش

آمادگي الزم علمي

قدرت فراگيري خوب و یادداشت برداري از نکات الزم

قدرت ابتکار و نوآوري

مقيد به نگهداري وسایل و انجام وظيفه

قدرت سازگاري و واقعيت گرایي

راز داري مددجویان

رعایت احترام و ادب با کارکنان

نظم و دقت در امور

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
فرم ارزشیابی کارآموزی مهندسی بهداشت محیط
جدول شماره  :1ثبت یک مورد بازدید بهداشت محيط:

مختصری از مشاهدات

اقدام انجام شده /پیشنهاد

محل بازدید

تاریخ بازدید بهداشت محیط

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
جدول شماره  :2ثبت اقدامات یک واحد کارآموزي در عرصه بهداشت محيط:
الف) مراکز بهداشت شهري

نحوه انجام
مستقل

کمک

مشاهده

امضااااااي
ناظر
تعااااااداد
دفعات

يادگيري نحوه تشكيل پرونده جهت اماكن و مراكز
يادگيري مراحل ارجاع پرونده متخلفين به مراجع قضايي ،مراحل تعطيل كردن
مراكز و اماكن متخلف و مراحل رفع تعطيلي
يادگيري نحوه صدور كارت تندرستي و مراحل اجرايي آن
يادگيري طرز تهيه كلر مادر و ضدعفوني كردن منابع و مخازن آب
يادگيري روش سالم سازي سبزيجات
يادگيري نمونه برداري از مواد غذايي و نحوه ارسال نمونه
يادگيري نحوه كلرزني آب آشاميدني
يادگيري نمونه برداري از آب آشاميدني جهت آزمايش هاي ميكروبي و شيميايي
برگه گزارش مرکز بهداشت شهری :لطفا یک نمونه از گزارش فعاليت هاي باال را که به عهده داشته اید .در پيوست کارپوشه
خود ضميمه و شرح آن را به طریقي که قابل پيگيري باشد پيوست نمائيد

جدول شماره  :3ثبت اقدامات یک کارگاه آزمایشگاهي در دوره کارآموزي :
ردیف

عنوان دوره /کارگاه

شرح ازمایش

فرایند آزمایش
نقش دانشجو

نتایج بدست

در آزمایش

آمده

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
جدول شماره  :4نمونه فرم گزارش در دوره کارآموزي :
ایام هفته:
موضوع کارآموزی:

تاریخ :

ساعت شروع:
محل كارآموزي:

گزارش کارآموزی :

تایید مربی مربوطه:

مهر و امضاء مسئول مربوطه:

ساعت پایان:

کارپوشه کارآموزی در عرصه مهندسی بهداشت محیط
جدول شماره  :5نمونه فرم شرح فعاليت دانشجو در شرکت آب و فاضالب در دوره کارآموزي :
ردیف

تاریخ

تایید مسئول کارآموزی شرکت

فعالیت انجام شده

1

2

1

جدول شماره  :6نمونه فرم حضور و غياب دانشجویان در بازدیدهاي در دوره کارآموزي :
نام و نام خانوادگی
دانشجو

حاضر/غایب

فعالیت علمی در

رعایت نظم و

بازدید

انضباط

ارائه گزارش بازدید

