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 در عرصه کارآموزی

 

 . وجود دارد یواحد 8 در عرصه ، بخش کارآموزی8آخر یعنی ترم در ترم ای  حرفه بهداشتدر رشته مهندسی 

 

 :در عرصه کارآموزی کلی هدف

ورانه و مهارتی در زمینه شناسایی، ناتحصیلی بطور ف شده در طول دوره توانایی بکارگیری علوم فراگرفته

 های کاری محیطدر  آور زیانگیری و ارائه راهکارهای کنترلی عوامل  ارزیابی، اندازه

 

 باشد. میکارآموزی انفرادی در یک صنعت خاص ( 2) و ها ( کارگاه1بخش ) 2شامل  آموزی در عرصهکار

 

 کارگاه ها:( 1

ای و کامپیوتر و کاربرد آن در  اخالق حرفههای آموزشی مورد نیاز دوره بر اساس آیین نامه آموزشی:  کارگاه

 ای بهداشت حرفه

 

 :ای  حرفهاخالق رئوس مطالب دوره 

  ها و مشاغل در سازمان ای  حرفهاهمیت موضوع و نیاز به اخالق 

  پذیری گری و مسئولیت ای  حرفه، ای  حرفه، آداب و سلوک ای  حرفهمفاهیم و مبانی اخالق و اخالق 

  های دینی و فرهنگ ملی از دیدگاه آموزه ای  حرفهاخالق 

 ها و معماهای اخالقی ارتباط اخالق با قانون و آداب و عرف اجتماعی، دوراهی 

 منابع رفتار اخالقی 

 م به )آزادی عمل، ارزش حیات، سودمندی، التزا ای  حرفه اصول زیربنایی در تدوین کدهای اخالق

 حقیقت، عدالت(
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  در قبال: خداوند، جامعه، گیرندگان خدمت، سازمان کار، همکاران و  ای  حرفهاصول سلوک و التزام(

 حرفه(

 های اخالقی در مشاغل مشاوره و بازرسی تهدید و آسیب ،اخالق سازمانی 

  ای  حرفهمنشور اخالقی، کد اخالق 

  و اصول اخالقی حاکم در وظایف محوله ای  حرفهوظایف و تعهدات شاغلین بهداشت 

 ای  حرفهها و معضالت در بهداشت  چالش 

  ای  حرفهنحوه تحلیل رویدادها و تعارضات اخالقی در ایمنی و بهداشت 

 نحوه مستند سازی و انتخاب راهکارهای اخالقی 

  از کارآموزی در صنعت خاص ای  حرفهارائه گزارش عملی اخالق 

 

 ای  حرفهکامپیوتر و کاربرد آن در بهداشت  دوره مطالب رئوس

 و ایمنی ای  حرفهافزارهای تخصصی بهداشت  معرفی و آشنایی با نرم 

 آشنایی با کاربرد نرم ( افزارهای آماریSPSS  وExcel در بهداشت )ای  حرفه 

 های اطالعاتی در خصوص موضوعات بهداشت  معرفی روش جستجوی پیشرفته در اینترنت و پایگاه

 ای  حرفه

 ای  حرفهیت های مهم مرتبط با بهداشت معرفی سا 

 ای  حرفههای مهم و معتبر مرتبط با بهداشت  معرفی مجالت و ژورنال  

 

 کارآموزی انفرادی در صنعت خاص( 2

هر دانشجو کارآموزی خود را در یک صنعت خاص گذرانده و مطابق با فرمت تعیین شده در این بخش 

 کند. گزارش تهیه می
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 :در عرصه نحوه ارزشیابی نهایی در دوره کارآموزی

 نمره. 22: %کارآموزیو بدون غیبت و منظم در  لحضور فعا 

  :نمره. %42ارزشیابی دانشجویان توسط اساتید ناظر گروه 

  :نمره. %22بررسی و ارزشیابی گزارش کار  

 نمره.%  22: نهایی امتحان 

 :در عرصه دوره کارآموزی قوانین و مقررات

 باشند یاز بروز حوادث مختلف م رییجهت جلوگ یمنیموارد ا هیکل تیملزم به رعا انیدانشجو.  

 کارآموزی در محل حضور  انیمحل کارآموزی حاضر بوده و تا پادر در وقت مقرر  یستیبا انیدانشجو

 و پوشش مناسب با محل کارآموزی را داشته باشند. داشته باشند

 باشند یمقررات محل کارآموزی م هیکل تیموظف به رعا انیدانشجو. 

 و  یاسالم ،یتمام شئون اخالق یستیبا انیبوده و دانشجو یاز واحدهای درس یکارآموزی بخش

  .ندینموده از هرگونه اقدام خالف شأن خود اجتناب نما تیرا در کارآموزی رعا ییدانشجو
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 کارآموزی در عرصه گزارش تهیه نحوه

 

 انجام حضوری بصورت کارآموزی ئولمس توسط آموزی کار اول روز در که توضیحاتی طبق بایستی دانشجو

 :کند آماده زیر فرمت براساس و مدون بصورت را کارآموزی آخر تا اول روز از مطالب فهرست ،شود می

 14 فارسی نگارش فونت B Nazanin 12 یانگلیس نگارش فونت و Times New Roman عناوین و 

  Bold صورتبه  و فونتها همان با هم

 عنوان گزارش ، ای  حرفهبهداشت  یگروه مهندس ،دانشکده آرم دی همچون؛جلد، شامل موار یرو

، مقطع و سال ورود ،یلیرشته تحص، نگارنده ،استاد راهنما ،تاریخ بازدید، مکان بازدیدی، کارآموز

 .و تشکر ریو تقد میتقد ،الرحمن الرحیم صفحه بسم اهللی، لیسال تحص

 بعد از آن؛

 چکیده 

 مقدمه ای از پروسه تولید در حد یک یا دو صفحه 

 یو اهداف کارآموز اتیکل 

  های مختلف صنعت محیط کار در بخشآور  زیانشناسایی کلیه عوامل 

 های مختلف صنعت  محیط کار در بخشآور  زیانکلیه عوامل  گیری اندازه 

 صنعت برای حذف یا کاهش مواجهه با عوامل  انجام شده توسطکردن راهکارهای کنترلی  مشخص

 آور  زیان

 صنعت بوسیله دانشجو یا موثر واقع نشدهارائه نشده  یارائه راهکارهای کنترل 

 منابع 

 ها پیوست 

 


