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 تعهدنامه

 ای بهداشت حرفه یمحترم رشته مهندس انیدانشجو

 سالم با

لذا گروه  باشد، یم اطالعات نظری با و کاربردی یهر جامعه و فرد توأم شدن اطالعات عمل یعلم شرفتیاز نقاط قوت پ یکی

که  یبا تمام مشکالت و زحمات دهایبازد و کارآموزی در رابطه با واحد اوزکار دانشکده بهداشت  یمنیای و ا بهداشت حرفه

 نیدارد به خاطر لزوم ا های بزرک و هماهنگی با سایر شهرها ی باالخص بازدید از شرکتعمل و کارهای دهایبازد یهماهنگ

منظور بهتر و پربارتر  به گردد یم هی. لذا توصداشته استرا  یواحد درس نیخود در برگزاری مطلوب ا تالشمهم حداکثر 

 نیمشروط به توجه به ا دهایبازد و است شرکت در کارآموزی یهیتوجه نموده، بد لیذ به موارد دهایبازد و زیشدن کارآمو

 . باشد یآنها به عهده شخص دانشجو م تیرعا عدم موارد بوده و عواقب

با کفش و لباس  محترم انیدانشجو یستیبا دیمراکز مورد بازد ریو و سا دهایهای کارآموزی، بازد محل ژهیو طیشرا لیبه دل-1

 .ابندیمناسب در محل کارآموزی حضور 

 .ندینما تیمسائل بهداشت فردی را رعا هیآن کل از و بعد دهایبازد و در زمان کارآموزی شود یم هیتوص-2

 .باشند یاز بروز حوادث مختلف م رییجهت جلوگ یمنیموارد ا هیکل تیمحترم ملزم به رعا انیدانشجو-3

 ای دیبازد انیپروژه حاضر بوده و تا پا ایکارآموزی  ای دیدر وقت مقرر جهت حرکت به سمت محل بازد یستیبا انیدانشجو-4

 .کارآموزی در محل حضور داشته باشند

 .باشند یکارآموزی مو  دیمقررات محل بازد هیکل تیمحترم موظف به رعا انیدانشجو-5

 شدن، از متفرق یستیبا انیبوده و دانشجو یالزام دیمورد بازدهای  نظم و انضباط در عرصه کارآموزی و محل تیرعا-6

 ییایمیش و مواد یبرق لیوسا آالت،نیدستکاری ماش رمجاز،یو غ رضرورییهای غ ورود به بخش رمسئول،یمذاکره با افراد غ

 .ندیو... خودداری نما

 و دیخاص خود را قبل از شروع کارآموزی، بازد تیهر وضع ایدائم و موقت  مارییاند هرگونه ب موظف زیعز انیدانشجو-7

 .به مسئول مربوطه اطالع دهند پروژه

 و ریرا در مس ییو دانشجو یاسالم ،یتمام شئون اخالق یستیبا انیبوده و دانشجو یاز واحدهای درس یکارآموزی بخش-8

 .ندینموده از هرگونه اقدام خالف شأن خود اجتناب نما تیکارآموزی رعاو  دیبازد محل

 ............................................... موارد یی.............................................. به شماره دانشجو نجانبیا رساندیبه اطالع م لهینوسیبد

 چگونهیه صورت شخصاً مسئول خواهم بود و نیا ریدر غ مینما تیآنها را رعا گردمیدقت مطالعه نموده و متعهد م را به فوق

 .مینما یرا از خود سلب م یتیحق هرگونه شکا نینداشته و همچن یاعتراض

 

 امضا                                                                                              
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 مشخصات دانشجو

 

 ...........................: نام و نام خانوادگي

 ..............: ...............يیشماره دانشجو

 .........................: ........تحصيلي رشته

 ...................................: ..............مقطع

 ...........................................: .....ورودي

 .....................................: .تماس شماره

 ..............................: ....الکترونيک پست

 : ......./......./.........شروع کارآموزي خیتار

 ..../................/.....: .کارآموزي انیپا خیتار

 

 امضا.    : ........................يکارآموز ناظر

 

 امضا    .................................: رگروهیمد

 



 یا بهداشت حرفه یمهندس یکارآموز (Log Book) کارپوشه

 

4 
 

 مقدمه

 کارگيري و به يدر سطح اجرای اي حرفهوظایف رشته بهداشت با  انیدانشجو يیدوره کارآموزي جهت آشنا

 لتبدیل دانش نظري به عملي و به حداق عالوه برباشد، که  در محيط واقعي مي ي نظرياه آموخته عملي

در  دانشجو عملي هاي يیها و توانا قابليت شیافزا در نهایت منجر به، نواقص و کمبودهاي احتمالي رساندن

 انیدانشجو سطح علمي کاربردي شی. در واقع هدف کارآموزي در عرصه افزادیزمينه شغلي آتي خواهد گرد

 ارتقاي دانش ودهد که ضمن  مي دوره محدود فرصتي را در اختيار شما قرار نیا نیباشد. بنابرا مي

 فیو با وظا يدیمحيط کار تجربه نما کیهاي خود و به صورت واقعي نيز نقش و عملکرد خود را در  آموخته

 .پيدا کنيد يیدر فيلدهاي مختلف آشنا اي حرفهبهداشت  کارشناس کی

به منظور  آور زیانکليه عوامل  لکنترشناسایي، ارزیابي، ارزشيابي و که  "اي حرفهبهداشت "توجه به هدف  با

و نيز  دوره نظريگيري از دانش  هدف، بهره نی، براي رسيدن به اباشد مي حفظ سالمت کارگر در محيط کار

 _ارگونوميکي، رواني ،يیشيميا کي،ی، اصالح و بهبود عوامل فيزلبه منظور کنتر مهندسيل اصو کارگيري به

 . ابدی ضرورت ميکارگر  سالمتي جهت حفظ و ارتقاءموجود در محيط کار  اجتماعي و بيولوژیکي

دانشکده علوم پزشکي الرستان بر آن شد تا اوز دانشکده بهداشت  اي حرفههمين راستا گروه بهداشت  در

 دینما نی، تدوباشد مي Log Book برنامه مدون تحت عنوان کیشما که نيازمند طالعات تجربي م ثبت جهت

 کيفيت ابيیارز ادگيري،یسازي مراحل   مستند ادگيري،یکاربرد آن به عنوان ابزاري براي ثبت تجارب  که

 هاي اساسي و مجموعه آن است که کليه آموزش نی. بطور کلي هدف از تهيه اباشد ميکارآموزي و ...  آموزش

 .دوره ثبت و قابل ارزشيابي و بررسي باشد لدانشجو در طو عملي
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 Log Book  نیو اهداف تدو فیتعار

  :Log Book  فیتعر

 .دینما مي دوره ثبت نیبيان اهداف کلي درس و روند دوره، عملکرد دانشجو را در ا عالوه برکه ست ای دفترچه

  :Log Book نیتدو هدف

هاي  آموختهبر ارائه مطالبي به عنوان راهنماي مطالعاتي، ابزاري جهت ارزشيابي  عالوه  Log Book هدف

 . باشد ميدانشکده نيز  آموزشي برنامه ابيیدانشجو و ارز

 :Log Book نیتدو یایمزا

 ادگيريیابزاري براي ثبت تجارب  - 1

 ادگيريیابزاري براي مستندسازي مراحل  - 2

 کارآموزي يابزاري براي ارزشيابي دوره آموزش - 3

 :Log Book لیتکم یچگونگ

  استاد مربوط  يدیرا کارآموز تکميل نموده و به تا لمرحله، قسمت جدوپس از کسب مهارت در هر

 .برساند

 شده از سوي بخش در  قبل از اتمام دوره، با توجه به اهداف کلي آن و نيازهاي آموزشي تعيين

 .مهارت، موضوع به اطالع استاد مربوطه رسانده شود کی ادگيريی صورت عدم

 گردد. لیدوره، فرم تکميل شده را جهت تحليل و بررسي به گروه آموزشي تحو انیدر پا 
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 کارآموزی

 

 4بعد از  5ترم در  بوده وواحد  8، اي حرفهکارآموزي در عرصه مقطع کارشناسي پيوسته بهداشت  دوره

 گردد.  از گذراندن واحدهاي تخصصي ارائه مي و پس نيمسال تحصيلي

 

 

 :آموزی کار کلی اهداف

  و ایمني کار و اي  حرفه بهداشتافزایش آگاهي و توانمندي دانشجویان در خصوص رشته مهندسي

 کسب آمادگي جهت گذراندن دروس تخصصي این رشته

 هاي مشمول قانون کار و صنوف توليدي و خدماتي  آشنایي عملي دانشجویان با کارگاه 

 و قوانين و مقررات اي  حرفه بهداشتخدمات  دهنده ارائههاي  آشنایي عملي دانشجویان با سازمان

 مربوط به آن 

  و ایمني کاراي  حرفه بهداشتآشنایي با روش تحقيق در 

 هاي صنعتي آشنایي با لوازم، ابزار و تجهيزات انجام کار در کارگاه 

  آشنایي با سامانه جامع اطالعات جغرافيایيGIS  و ایمني کاراي  حرفه بهداشتو کاربرد آن در 

 و ایمني کاراي  حرفه بهداشتهاي ارتباطي موثر در  ء مهارتکسب و ارتقا 

  و ایمني اي  حرفه بهداشتآشنایي با قوانين، مقررات، حقوق و مکاتبات اداري در 

 و ایمني کاراي  حرفه بهداشتهاي عملي بازرسي در  آشنایي با تکنيک 

 

بازدید از ( 4) و ها شگاهیآزما( 3)ط، ( بازدید از ادارات مرتب2ها، ) ( کارگاه1بخش ) 4شامل  يآموزکار

 صنایع مي باشد.هاي مشمول قانون کار و بازدید از  گاهکار
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 ها: کارگاه( 1

ارزیابي ریسک، آشنایي با وسایل حفاظت نامه آموزشي:  هاي آموزشي مورد نياز دوره بر اساس آیين کارگاه

آمادگي ورود به صنعت و مشاوره  فردي و استانداردهاي آن، روش تشکيل و مدیریت کميته حفاظت فني،

و ایمني، اي  حرفه بهداشتآشنایي با قوانين، مقررات، حقوق و مکاتبات اداري در ، اي حرفه بهداشت

، روش تحقيق در در مشاغل خاص )بيمارستان، کارگاه هاي کوچک، کشاورزي و معدن(اي  حرفه بهداشت

 .GIS، اي حرفهبهداشت 

 روش تحقیق:رئوس مطالب دوره 

 هاي تحقيقاتي و نحوه انتخاب نحوه پژوهش هاي تعيين اولویت تعریف تحقيق، روش 

 ( انتخاب موضوع و عنوان تحقيق، تدوین بيان مسئله، نحوه مراحل تدوین و طراحي یک تحقيق

هاي پژوهش و اهداف  ها و فرضيه بررسي سوابق تحقيق، تدوین اهداف پژوهش، تدوین پرسش

 (اي تحقيقکاربردي در پژوهش، روش اجر

 گيري( آوري داده و نمونه هاي جمع ها )انواع مطالعات، متغيرها، روش آوري داده روش بررسي و جمع 

 ها، مشکالت در انجام تحقيق و راهکارهاي برطرف نمودن آن و مالحظات  هاي آناليز داده روش

 اخالقي در پژوهش

  و ایمني کار به اي  حرفه بهداشتتدوین و ارائه یک نمونه پروپوزال گروهي و یک نمونه با موضوع

 مسئول کارگاه در مهلت مقرر

 شده و رفع نواقص آن  هاي ارائه بررسي پروپوزال 

 انتشار مقاالت و ثبت پتنتنویسي،  نحوه تنظيم انتشار نتایج تحقيق شامل گزارش 

 علمي هاي نحوه جستجو در پایگاه 

 (GIS)آشنایی با سامانه اطالعات جغرافیایی  دوره مطالب رئوس
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  تاریخچه و مبانيGIS 

  کاربردGIS  سامانه اطالعات جغرافيایي  مختلف و معرفي ساختاردر علومGIS 

  اصول طراحي مطالعات بر مبنايGIS 

 افزار نصب نرمArc GIS  و انجام تنظيمات الزم 

 سازي داده براي استفاده در سامانه  آوري تا ورود و آماده جمعGIS 

 یابي، نقشه و سيستم مختصات تصویر در سامانه آشنایي با ابزارهاي موقعيت 

 تهيه نقشه با استفاده از سامانه و معرفي عوارض مهم آن 

 ها در سامانه  پردازش اطالعات مکاني و مدیریت دادهGIS 

 افزار  انجام یک پروژه ورود اطالعات در نرمGIS 

 ها و آشنایي با مفاهيم  هاي مکاني داده جام تحليلانDEM  وTIN 

  آشنایي باMap calculator وSpatial analysis  

 ها هاي اطالعاتي و نحوه ترکيب آن تهيه الیه 

 افزار  فعاليت عملي با استفاده ار نرمGIS  شامل ورود اطالعات، مدیریت و اي  حرفه بهداشتدر

افزار  هاي مختلف در نرم تهيه نقشه و انجام یک پروژه مناسب با خروجيپردازش، تحليل و آناليز و 

GIS  شرایط محيطي از نظر توزیع و انتشار عوامل )شامل نقشه، نمودار، عکس( در توصيف و تحليل

 آور یک محيط کار زیان

  آشنایي با نرم افزارSURFER یک ها و ترسيم نقشه توزیع مقادیر آالینده در  و نحوه ورود داده

 محيط بسته

 شده به مسئول کارگاه در مهلت مقرر و موفقيت در آزمون مربوطه در خاتمه  تهيه گزارش تکميل

 کارگاه

 ایمنی وای  حرفه بهداشت در اداری مکاتبات و حقوق مقررات، قوانین، با آشنایی دوره مطالب رئوس
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  بر اساس قانون کار و قانون )کار، کارگر، کارفرما، حادثه، غرامت( تعاریف مرتبط با کار

 اجتماعي تامين

  تدوین و تصویب آیين نامه، دستورالعمل و چگونگي اجرا در وزارت بهداشت، تعاون، کار و رفاه روند

 قانون کار 108و  88، 85اجتماعي با توجه به مواد 

 آشنایي با فصل چهارم قانون کار جمهوري اسالمي ایران 

 قانون کار( 78تا  88از وسایل حفاظت فردي )مواد  قوانين تاسيس کارگاه و استفاده 

  جایگاه قانوني معاینات سالمت شغلي بر اساس مواد قانون کار و الزامات کارفرمایان در این خصوص

 قانون کار( 72)ماده 

 ي و بهداشت کار و مسئوليت قانوني کارفرما در ایمني و بهداشت کار )ماده نجایگاه کميته حفاظت ف

 اجتماعي تامينر( و قانون قانون کا 73

  105تا  78شرح وظایف بازرسان و جایگاه قانوني آنها )مواد بازرسي کار، بازرسي بهداشت کار و 

 قانون کار(

 قوانين مربوط به شرایط کار زنان و نوجوانان 

 و بازنشستگي )قوانين آور  سخت و زیانافتادگي، کارهاي  کار هاي شغلي، بارداري، از حوادث، بيماري

 (اجتماعي تامينمرتبط با 

  قوانين صنوف و قانون تشکيالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مرتبط با

 اي حرفهبهداشت 

 يوه، جرتردام، ميناماتا، در خصوص المللي مرتبط با مواد شيميایي ) هاي بين آشنایي با کنوانسيون

 (م و ...ممنوعيت آزبست، استکهلم، سایک

 آشنایي با نحوه صحيح مکاتبات اداري درون سازماني، برون سازماني 

 و ایمنی گارای  حرفه بهداشتفنون بازرسی در 
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 بازدید از ادارات مرتبط:( 2

 دهنده ارائه ، مراکزاجتماعي تامين اجتماعي، سازمان رفاه و تعاون کار، در این بخش از مرکز بهداشت، ادارات

 گيرد. بازدید صورت مياي  حرفه بهداشت مهندسي خدمات دهنده ارائه يها شرکتکار و  طب خدمات

 مرکز بهداشت:

 آشنایي با سطوح مختلف نظام ارائه خدمات سالمت در ساختار شبکه 

  در ساختار شبکه وزارت بهداشتاي  حرفه بهداشتآشنایي با جایگاه 

  شبکهساختار داشتيار کار در و بهورز و بهاي  حرفه بهداشتشرح وظایف کاردان و کارشناس 

 ابالغ شده از وزارت بهداشت، )برنامه توسعه اي  حرفه بهداشتهاي  ها و طرح آشنایي با برنامه

هاي قاليبافي )طرح بقا(، طرح مقابله با صدا، ساماندهي  ارگونومي در صنایع، طرح ساماندهي کارگاه

مدیریت ایمني شيميایي، مشاغل  وضعيت روشنایي، حذف آزبست، حذف سيليس و جيوه، برنامه

در معادن، پرتوکاران، بهداشت اي  حرفه بهداشتآور، سالمت کار در بيمارستان،  سخت و زیان

سایر دستي بار و  کشاورزي، خوداظهاري کارفرمایان، کنترل ریسک فاکتورهاي ارگونومي و حمل

 (اي حرفههاي ادغام شده در واحد بهداشت  برنامه

 هاي تکنولوژي واحدي و چند  ها و نحوه تکميل فرم ها و کارخانه ازدید از کارگاهآشنایي با اصول ب

 واحدي

  ،آشنایي با دستورالعمل بازرسي هدفمند و نحوه تنظيم گزارش بازرسي )گزارش بازرسي اوليه

 گزارش اعالم نواقص، اخطاریه، معرفي به مراجع قضایي(

  اي حرفهدر بخش بهداشت آشنایي با سامانه جامع بازرسي 

 و خدمات آناي  حرفه بهداشتهاي تخصصي  آشنایي با آزمایشگاه 

 اي حرفههاي عملکردي و آماري بهداشت  آشنایي با نحوه تکميل و گزارش فرم 

  ها مستقر در صنایع و سایر ارگاناي  حرفه بهداشتآشنایي با انتظارات مرکز بهداشت از کارشناسان 
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 ها در خصوص کارگران شاغل در صنایع )برنامه کنترل  ا بيماريهاي واحد مبارزه ب آشنایي با برنامه

 دیابت، کنترل ایدز و ...(

 ادارات کار، تعاون و رفاه اجتماعی

 آشنایي با شرح وظایف بازرسين اداراه کار 

  ،هاي مورد استفاده در اداره کار در خصوص ایمني و  و دستورالعمل ها نامه آئينآشنایي با قوانين

 کارسالمت محيط 

  هاي حفاظت فني ي کميتهها نامه آئينآشنایي با دستورالعمل و 

 آشنایي با نحوه تنظيم گزارش حادثه و الزامات مرتبط با آن توسط بازرسين 

  آن  هط بربوهاي م و وظایف کميتهآور  سخت و زیاني مشاغل ها نامه آئينآشنایي با دستورالعمل 

 ها مستقر در صنایع و سایر ارگان آشنایي با ادارات بازرسي کار از کارشناسان 

  مرتبط با ایمني و سالمت شاغلينآشنایي با فرآیند پاسخگویي به شکایات 

 اجتماعی تامینسازمان 

  در سالمت شغلي کارگران اجتماعي تامينآشنایي با شرح وظایف سازمان 

  ،ي مرتبط با سالمت شاغلين در سازمان ها دستورالعملو  ها نامه آئينآشنایي کلي با قوانين

 اجتماعي تامين

  و تکليف کارفرمایان در حوادث شغلي اجتماعي تامينقانون سازمان  85و  80آشنایي با مواد 

 خدمات طب کار دهنده ارائهمراکز 

 آشنایي با دستورالعمل معاینات شغلي و نحوه تکميل فرم معاینات و الزامات قانوني مرتبط با آن 

 هاي کلينيکي و پاراکلينيکي مرتبط با معاینات شغلي )ادیومتري، اسپيرومتري( با تست آشنایي 

 هاي شغلي توسط مراکز طب کار دهي بيماري آشنایي با نحوه گزارش 
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 ای  حرفه بهداشتخدمات مهندسی  دهنده ارائهی ها شرکت

  و شرح وظایف آنهااي  حرفه بهداشتخدمات  دهنده ارائهي ها شرکتآشنایي با 

  خدمات فني و  دهنده ارائهي خصوصي ها شرکتآشنایي با قوانين و مقررات مربوط به صدور مجوز

 اي حرفهمهندسي بهداشت 

 دهنده خدمات فني و مهندسي بهداشت  هاي خصوصي ارائه آشنایي با نحوه نظارت بر شرکت

 اي حرفه

 

  :ها آزمایشگاه( 3

که به  باشد ميآلودگي هوا، ایمني، عوامل فيزیکي و ارگونوميکي شيمي و  شگاهیشامل، آزما ها شگاهیآزما

 . شود نظر اساتيد برگزار مي تحت مرکز و غير متمرکزتصورت م

 باشد.  الزم به ذکر مي باشد که آزمایشگاه تهویه در حال تجهيز شدن مي

 

 بازدید از صنایع:( 4

در دانشکده بهداشت اوز هماهنگ شده و دانشجویان بصورت گروهي  5صنایعي که در طول کارآموزي ترم 

 به شرح ذیل است:د؛ کنن ميبه همراه اساتيد راهنما بازدید 

شرکت پاالیش گاز پارسيان، اداره کل بنادر و دریانوردي استان هرمزگان، شرکت تعاوني توليدي پودر گچ 

نيروگاه سيکل ترکيبي ایسين بندرعباس، مجتمع آلومينيوم جنوب )سالکو(، مجتمع صنعتي جنوب فارس، 

  .نشاني شهرستان المرد، کارخانه سيمان المرد و بيمارستان امام رضا الرستان پتروشيمي پردیس، آتش
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 نحوه ارزشیابی نهایی در دوره کارآموزی:

  به تایيد کارشناسان و اساتيد مرتبط با کارآموزي اي حرفهو اخالق رعایت انضباط 

  آموزياساس مقررات آموزشي مرتبط با کاروضعيت حضور فعال دانشجویان در هر بخش بر 

 جمع بندي نمرات هر بخش به نسبت واحد آن سنجش از کل کارآموزي 

 تحویل به موقع گزارش کار بازدید و نگارش صحيح آن 
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 در کارگاه تیو فعال ابیگزارش حضور و غ

 گردد. يدیمربي کارگاه تأ ایبعد از تکميل توسط دانشجو توسط استاد  ستيیفرم با نی* ا

 امضای استاد تایید ناظر کارگاه فعالیت یا دوره تاریخ

    

    
 

 شگاهیدر آزما تیو فعال ابیگزارش حضور و غ

 گردد. يدیتأ شگاهیآزما ئولبعد از تکميل توسط دانشجو توسط مس ستيیفرم با نی* ا

 امضای استاد تایید استاد کارگاه فعالیت / آزمایش تاریخ

    

    
 

 دهایدر بازد تیو فعال ابیگزارش حضور و غ

 گردد. يدیمربي تأ ایکارآموزي  ئولبعد از تکميل توسط دانشجو توسط مس ستيیفرم با نی* ا

 امضای استاد تایید استاد  فعالیت صورت گرفته محل بازدید تاریخ

     

     
 

 درمانی و بهداشتی مراکز فیلد در روزانه فعالیت و غیاب و حضور گزارش

 گردد تأیيد مربي یا کارآموزي لوئمس توسط دانشجو توسط تکميل از بعد بایستي فرم این* 

 فعالیت انجام شده تاریخ
تایید مسئول / 

 مربی
 امضای مربی
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 یدانشجو در دوره کارآموز یها تیفعال یابیجدول ارزش

 ضعیف متوسط خوب عالی یابیارزش یارهایمع فیرد

     شناسی با توجه به برنامه کارآموزی حضور و غیاب و وقت 1

     آراستگی و سادگی ظاهر، حجاب و پوشش مناسب تیرعا 2

     در برنامه ها لمیزان همکاری و مشارکت فعا 3

     فراگیری و پشتکار در انجام امورمیزان عالقه به  4

     رییولیت و انتقادپذئاحساس مس 5

     میزان ابتکار عمل و ارائه پیشنهادات سازنده 6

     ها در عمل کارگیری آموخته و به ادگیرییمیزان  7

 غيرمجاز: ........... غيبت تعداد     : ...........مجاز غيبت تعداد       : ...........فيلد در دانشجو حضور روزهاي کل تعداد

 

 :کارآموزي مربي پيشنهادات و نظریه

 

 

 

 امضاء: ........................... کارآموزي مربي خانوادگي نام و نام                                                       

 

 

 :گرفت خواهد قرار نظر مد ارزشيابي در ذیل نکات

 اخالق و رفتار نهیاهداف در زم

 احترام و ادب با همکالسی ها تیرعا به موقع تکالیف لیتحو

 احترام و ادب با استادان و مربیان تیرعا به موقع گزارش کارها لیتحو

 رییانتقاد پذ (.روپوش و....)ظاهر مرتب و منظم 

 بندی تیقدرت تشخیص و الو بهداشت شخصی

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

 استفاده از اوقات خود برای مراقبت و آموزش انیشرعی در مورد مددجو نیمواز تیرعا

 برداری از نکات الزم ادداشتیقدرت فراگیری خوب و  آمادگی الزم علمی

 و انجام وظیفه لیمقید به نگهداری وسا قدرت ابتکار و نوآوری

 انیراز داری مددجو ییگراقدرت سازگاری و واقعیت 

 نظم و دقت در امور احترام و ادب با کارکنان تیرعا
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 ای حرفهبهداشت  یمهندس یکارآموز یابیفرم ارزش

 :اي حرفهبهداشت  دیمورد بازد کیثبت  لجدو

 
 شنهادیاقدام انجام شده/ پ از مشاهدات یمختصر
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 در دوره کارآموزي : کارخانهنمونه فرم شرح فعاليت دانشجو در 

 کارخانه یمسئول کارآموز دییتا فعالیت انجام شده تاریخ ردیف

1    

2    
 

 دوره کارآموزي : دهايیدر بازد انینمونه فرم حضور و غياب دانشجو

 ارائه گزارش بازدید نظم و انضباطرعایت  فعالیت علمی در بازدید حاضر/غایب نام و نام خانوادگی دانشجو

     

     
 

 

 نمونه فرم گزارش در دوره کارآموزي :

 ساعت پایان: ساعت شروع: تاریخ: ایام هفته:

 محل کارآموزی: موضوع کارآموزی:

 گزارش کارآموزی:

 

 

 مهر و امضاء مسئول مربوطه: تایید مربی مربوطه:
 

 


