
 دانشکده بهداشت –راهنمای کارآموزی در عرصه صنعت ؛ دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

 شناسنامه درس کارآموزی در عرصه صنعت

  : مقدمه

از طريق حضور در مكانهاي شغلي به معرض  عمالًكارآموزي فرصتي است كه دانشجو، آموخته هاي تئوري خود را 

 .تجربه گذاشته و نقش خود را در سه محور مديريتي ، نظارتي و اجرايي مي آزمايد

علمي بويژه در بخش تجربي را مي دهد و  اطالعاتكارآموزي در عرصه به دانشجو فرصت بكارگيري و تكميل 

دانشجو مي تواند وظايف شغلي خود را در بخش علمي، در محيط واقعي با راهنمايي اعضاء هيئت علمي تمرين 

 :نمايد تا پس از فارغ التحصيلي بتواند

و كنترل عوامل زيان آور محيط كار ، مديريت برنامه هاي ايمني و بهداشت  در زمينه شناسايي ، اندازه گيري 

شغلي، مديريت حوادث و برنامه هاي معاينات شغلي، استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچه وسايرمسئوليتهاي 

 .تخصصي مرتبط با بهداشت حرفه اي را عهده دار شود

 :هدف کلی

ارتقاء سطح توانمندي دانشجويان بهداشت حرفه اي در حصول به اهداف آموزشي دورهُ كارشناسي بهداشت حرفه  

جهت پذيرش مسئوليت بهداشت و ايمني صنايع و بهره برداري عملي از آموخته  الزماي و كسب مهارت عملي 

آور محيط كار، شناخت سيستمهاي هاي تئوريک جهت شناسايي ، ارزشيابي ، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان 

در صنايع و ساير فعاليتهاي مرتبط با سالم سازي  HSE مديريت ايمني ، آشنايي با اهداف و برنامه هاي واحدهاي

 . محيط كار مي باشد
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 :اهداف رفتاری

از دانشجو انتظار مي رود مهارتهاي زير را بصوئرت عملي كسب  (در پايان دوره كارآموزي در عرصه ) فيلد صنعت

 .نمايد

 .ارزيابي وضعيت ايمني محيط كار ، شناسايي خطرات ، اندازه گيري و راهكارهاي كنترلي ايمني ارائه نمايد -1

 .عوامل زيان آور شيميايي محيط كار را شناسايي ، اندازه گيري و راهكارهاي كنترلي ارائه نمايد -2

 . عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار را شناسايي ، اندازه گيري و راهكارهاي كنترلي ارائه نمايد -3

 .ارائه نمايد اصالحيعوامل زيان آور ارگونوميكي محيط كار را شناسايي ، اندازه گيري و راهكارهاي  -4

، وضعيت ايمني محيط كار را علل حوادث ناشي از كار را شناسايي و ضمن ارائه راهكار جهت كاهش حوادث -5

 .بهبود بخشد

برنامه معاينات شغلي مناسب بر اساس مواجهه كارگران با عوامل زيان آور تدوين و آناليز و تحليل مناسبي از  -6

 . وضعيت بيماريهاي شغلي و راهكارهاي پيشگيري از آن ارائه نمايد

 ( هداشتيب تسهيالتطابق آئين نامه تأسيسات و م) بهداشتي صنعت  تسهيالتارزيابي از وضعيت تأسيسات و  -7

 ..نمايد اعالمجهت رفع نواقص را  الزمانجام و راهكارهاي 

 . وضعيت استقرار سيستمهاي مديريت يكپارچه را در صنعت بررسي نمايد -8

 .مايدنبرنامه هاي آموزشي مرتبط با شاغلين در صنعت را بررسي و نيازهاي آموزشي در اين خصوص را تعيين  -9
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 :ارگونومی 

بيان تشريح ريسک فاكتورهاي ارگونومي در شناسايي ايستگاههاي كاري، تعيين اجزاي سه ايستگاه كاري و  -1

 سه ايستگاه كاري مورد بررسي.

ناشي از عدم تناسب آنها با كاربران و ارائه راهكارهاي  مشكالتبررسي ابزار دستي مورد استفاده و شناسايي  -2

 كنترلي 

 : محاسبه و تعيين حدود مجاز جهت بلند كردن دستي بار به كمک نرم افزار -3

 Work safe  

Bc Lift – Lower calculator جهت يكي از ايستگاههاي كاري 

و پرسشنامه نورديک و  REBA  ،QEC  ،OWAS  ،RULAشغل به روش هاي  4ارزيابي پوسچرهاي حداقل  -4

 تجزيه و تحليل آماري و ارائه راهكارهاي اصالح پوسچرهاي نا مطلوب ) براساس كاربرد روشها ( 

ارزيابي تناسب ميز و صندلي مورد استفاده در سه ايستگاه كاري با افراد و نوع كار و شناسايي مشكالت ناشي  -5

 از عدم تناسب ميز و صندلي افراد و ارائه پيشنهادات اصالحي 

 PWCو مقايسه  STEP TESTپست كاري متفاوت كارخانه به روش  3افراد شاغل در حداقل  PWCمحاسبه  -6

 كاري كه انجام مي دهد.فرد با 

 :ایمنی درمحیط کار

 الف ( ارزیابی ریسک 

استخراج آمار حوادث ناشي از كار به تفكيک ) ماه ، روز و ساعت ( ، تعداد روز بدون حادثه ساليانه و علل بروز  -1

 حوادث
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نترلي ) حداقل يک تجزيه و تحليل حوادث استخراج شده با استفاده از شاخصهاي ارزيابي و ارائه راهكارهاي ك -2

 حادثه آناليز و در گزارش قيد گردد ( 

 شناسايي عوامل زيان آور محيط كار به روش هاي ارزيابي ريسک ) تجهيزات و ماشين آالت، مواد و ...(  -3

سطح بندي و رتبه بندي ريسک هاي شناسايي شده هر كدام از روشهاي ذكر شده و پيشنهاد اقدامات و  -4

 جهت كاهش سطح ريسک ها در حد قابل قبول راهكارهاي كنترلي

آشنايي با نحوه برگزاري جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار كارخانه و تطبيق آن با آئين نامه مربوطه  -5

 و پيگيري مصوبات آن ) يک نمونه از صورتجلسات در گزارش ذكر شود ( 

 ب( تجهیزات حفاظت فردی 

 اطالعات زير را از روي كاتالوگ آنها ،دانشجو بايد نسبت به بررسي كليه وسايل حفاظت فردي مورد استفاده  -1

 استخراج و در گزارش خود ذكر نمايد.

 * نحوه تميز كردن و نظافت                 * استاندارد ساخت          * شركت سازنده        * تائيديه استاندارد    

 محل و نحوه نگهداري      * جنس       * مدل        * كاربرد ازرسي       ** فواصل ب

دانشجو بايد بايد با توجه به ماهيت كار ، خطرات و شرايطي كه استفاده از وسايل حفاظتي را ضروري مي سازد،  -2

 تشريح نمايد.

 ابي تهيه كند.در محيط كار چک ليست ارزي PPEsدانشجو بايد براي تعيين ضرورت كاربرد  -3

دانشجو بايد با توجه به خطرات محيط كار و با توجه به نوع و درجه حفاظت مورد نياز و براساس استانداردهاي  -4

 كارخانه به تفكيک توصيه نمايد.مناسب را براي كليه مشاغل  BS-EN  ،ANSI  ... ،PPEsموجود 

 ه را مشخص كند.دانشجو بايد توانائيها و محدوديت هاي وسايل انتخاب شد -5
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 ج ( ایمنی تجهیزات و ماشین آالت

دانشجو بايد انواع دستگاههاي موجود در يكي از سالن هاي كارخانه كارآموزي خود را شناسايي كند و مخاطرات  -1

 مشخص نمايد. JSAمربوط به هر كدام از دستگاه ها را به روش 

مخاطرات را شناسايي و مناسب بودن يا نبودن اين نوع حفاظ دانشجو بايد انواع حفاظ هاي موجود براي كنترل  -2

ها را با استانداردهاي موجود در كتب چک نموده و با توجه به نوع كار و دستگاه مورد استفاده حفاظ مناسب براي 

 دستگاه پيشنهاد نمايد.

ا وضعيت ايمني آن ر دانشجو بايد نسبت به تهيه فهرست وارسي ) چک ليست ( حداقل يک دستگاه ، اقدام و -3

 مورد بازرسي قرار دهد و در گزارش خود ذكر نمايد.

دانشجو بايد چک ليست مربوط به ايمني ساختمان ) داربست ، كار در ارتفاع و ...( را تهيه و نسبت به تكميل  -4

 شاخصها و الزامات ايمني مربوط به آن اقدام و در گزارش خود ذكر نمايد.

ديگ  –ت باربرداري شامل باالبرها ، سيم بكسل ، زنجير، تسمه مخازن تحت فشار ) بويلر دانشجو بايد تجهيزا -5

 بخار ( و... را به دقت مورد بررسي و چک ليست مربوط به آن را تكميل و در گزارش كار خود ارائه نمايد.

 د( ایمنی حریق 

مشخص نمايد و ارزيابي ريسک حريق را اطفاء حريق موجود در كارخانه را  دانشجو بايد نوع سيستم اعالم و -1

 براي حداقل دو قسمت كارخانه انجام دهد.

دانشجو بايد با توجه به نوع حريق احتمالي نوع خاموش كننده دستي مناسب تعداد خاموش كننده هاي دستي  -2

نمايد . ) براساس مورد نياز ) حداقل دو قسمت كارخانه (، توزيع و جانمايي مناسب آنها را براي هر بخش پيشنهاد 

 ( NFPAاستانداردها و كدهاي 
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نبودن سيستم اطفاء حريق موجود را بررسي بار حريق كارخانه استاندارد بودن يا دانشجو بايد ضمن تعيين  -3

 ( NFPAبراساس استانداردها و كدهاي نمايد و پيشنهادات اصالحي خود را به عنوان نمايد. ) 

 ه ( ایمنی برق

سيستم اتصال به زمين ) ارتينگ ( كارخانه را بررسي و اندازه گيري نمايد و در صورت وجود دانشجو بايد  -1

 نواقص در مقايسه با استانداردها پيشنهادات خود را ارائه نمايد.

دانشجو بايد به بررسي تابلوهاي برق و سيم كشي داخل سالن توجه كند و موارد ايمني مورد نياز را درباره هر  -2

 مايد و در صورت لزوم پيشنهادات خود را بياورد.كدام چک ن

دانشجو بايد انواع فيوزهاي نصب شده در داخل تابلوي برق را بررسي و مشخصات آنها را در گزارش خود ذكر  -4

 كند.

آنرا در تابلو را شناسايي كند و از طريق ايجاد  RCCBدانشجو بايد در صورت وجود كليد محافظ نشتي جريان  -5

خلي جريان ) فشار دادن كليد آزمون آن ( عملكرد آن را مورد بررسي قرار دهد. همچنين انواع رله هاي نشتي دا

 و مشخصات آنها را در گزارش خود ذكر كند.موجود در تجهيزات الكتريكي را بررسي 

طالعه و ا مدانشجو بايد قسمت مربوط به تابلوهاي برق در آئين نامه ايمني تاسيسات الكتريكي در كارگاه ر -6

يک فهرست وارسي جهت بازرسي اقدام نمايد و همچنين در مورد خطرات ايمني براساس آن نسبت به تهيه 

احتمالي آنها بحث و بررسي و راهكارهاي ايمن سازي آنها را به همراه فهرست وارسي تكميل شده ، در گزارش كار 

 بازرسي عكس برداري كرده و در گزارش خود بياورد.خود ذكر نمايد. همچنين از شرايط ايمن و ناايمن در هنگام 

 دانشجو بايد انواع تجهيزات حفاظتي عايق برق موجود را بررسي و مشخصات آنها را در گزارش خود ذكر كند. -7
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 سم شناسی 

 گزارشي از فرآيند توليد تهيه گردد. -1

تفاده بينابيني و ساير مواد مورد اس –واد اوليه ليست مواد شيميايي مورد استفاده در فرآيند توليد تهيه گردد ) م -2

 و مشخصات كلي آنها نوشته شود (.

اين واحد كاري به وظايف كوچكتر تقسيم بخشي از فرآيند توليد به عنوان واحد كاري انتخاب شده و فرآيند  -3

 گردد.

 اولويت بندي شود. LC60يا  LD50مواد شيميايي با توجه به  -4

وليت متاب –متابوليسم  –محل تجميع  –محل اثر  –كليات سم شناسي هر ماده نوشته شود ) راه ورود به بدن  -5

 پايش بيولوژيكي، شاخص پايش بيولوژيكي ، اثرات حاد، اثرات مزمن ، گروه سرطانزائي (  –دفع  –

 ريسک مواجهه با مواد شيميايي مورد ارزيابي قرار گيرد. -6

 : زیان آور محیط کارعوامل شیمیایی 

فرآيند شناسايي عوامل شيميايي محيط كار را براي يک فرآيند يا يک خط يا يک سالن به صورت مطالعاتي  -1

 انجام داده و با قيد رفرانسها گزارش كند.

 فرآيند توليد را بازديد كرده و پالن جايابي ماشين آالت را ترسيم كند و گزارش فرآيند را بنويسد. -2

 منابع انتشار آلودگي را شناسائي كرده و روي پالن مشخص كند. -3

ماده از ليست را انتخاب كند و استراتژي نمونه برداري ) شامل مدت نمونه برداري ، محل نمونه برداري ،  2 -4

 ماده بنويسد. ) طبق دستورالعمل ارائه شده در كارگاه توجيهي (  2تعداد نمونه و ... ( را براي 
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  " MDHSيا  NIOSH يا  OSHAاز متدهاي  "روش هاي نمونه برداري را براي آنها بنويسيد كليه  -5

  "با همكاري تيم متخصصين فرآيند توليد  "استراتژي كنترل عوامل شيميائي محيط كار تهيه و گزارش شود  -6

مي ( اجرا كند و گزارش هود ؛ يا تهويه عمو 2يک پروژه طراحي سيستم تهويه ) موضعي با دارا بودن حداقل  – 7

 مفروضات و محاسبات و امكان سنجي اجرايي آنرا ارائه كند.

 عوامل فیزیکی زیان آور محیط کار : 

عوامل فيزيكي محيط كار مورد نظر در بحث كار آموزي شامل صدا ، تنش هاي حرارتي ، پرتوها و روشنايي مي 

 باشد.

 صدا  –الف 

 گيري را ترسيم و منابع مولد صدا مشخص گردد.كروكي مناطق مورد نظر اندازه  -1

 ايستگاه بندي را انجام دهد. -2

 در صورت وجود دستگاه آنرا كاليبره نمايد . -3

در ايستگاههاي تعيين شده اندازه گيري را انجام دهد . ) در صورت عدم وجود دستگاه از اطالعات صداسنجي  -4

 موجود در صنعت استفاده شود ( 

جود دستگاه در برخي از ايستگاههاي اندازه گيري شده آناليز فركانس انجام شود. ) در صورت عدم در صورت و -5

 وجود دستگاه از اطالعات آناليز فركانسي موجود در صنعت استفاده شود (.

 منحني هاي آناليز فركانسي در مقايسه با مقادير استاندارد ترسيم شود. -6

 دز صدا را تعيين نمايد. -7
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 ي تعدادي از كارگران مستقر، تراز نشري، تراز معادل و حدود مواجهه را مشخص نمايد.برا -8

 صداي ضربه اي را در صورت امكان اندازه گيري و با استاندارد مربوطه مقايسه كند. -9

 نتايج صدا را با استاندارد مقايسه نمايد. -11

 ائه نمايد.براي كنترل سر و صداي محيط كار پيشنهادات و راه حل ار -11

 براي كارگران در معرض سر و صدا، گوشي حفاظتي مناسب انتخاب نمايد. -12

 تنش های حرارتی  –ب 

 كروكي فرآيندها و ايستگاههاي كاري گرم در سالن ها مشخص گردد. -1

 تعداد افراد در معرض گرما و نسبت آنها به كل كاركنان تعيين گردد. -2

 م ، پرتوهاي تابشي ( حداقل در سه فرآيند كار ، شناسايي و گزارش شود.منابع انتشار گرما ) هواي گر -3

 نوع لباس و وسايل حفاظت فردي مورد استفاده در حداقل سه پست كاري گرم تعيين و گزارش شوند. -4

 شدت فعاليت افراد شاغل در ايستگاههاي گرم براساس مشاهده و جدول مشخص شود. -5

گرمايي براي تمامي افراد شاغل در پست هاي كاري گرم تكميل و تفسير گردد. پرسشنامه بررسي تنش هاي  -6

 نفر ( 31) حداقل 

اقدامات كنترلي مناسب ) فني، مديريتي و فردي ( به صورت جداگانه براي هر  ، 7با توجه به نتايج ارزيابي بند  -7

 پست كاري گرم ارائه گردد.

 پرتوها  –پ 

 و ماوراء بنفش را تعيين نمايد.منابع پرتوهاي مادون قرمز  -1



 دانشکده بهداشت –راهنمای کارآموزی در عرصه صنعت ؛ دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران 

شدت پرتوهاي مادون قرمز و ماوراء بنفش را اندازه گيري، ارزيابي و گزارش نمايد. ) در صورت عدم وجود  -2

 دستگاه از نتايج موجود در صنعت استفاده شود (.

 تعداد افراد در مواجهه با پرتوهاي مادون قرمز و ماوراء بنفش را تعيين نمايد. -3

 و گاما ( را شناسايي نمايد . Xمنابع پرتوهاي يون ساز ) اشعه  -4

اقدامات كنترلي موجود را در خصوص كاهش ميزان مواجهه با پرتوهاي مادون قرمز ، ماوراء بنفش و يونساز  -5

 توضيح دهد.

 كفايت يا عدم كفايت اقدامات كنترلي موجود را بحث نمايد. -6

ادي را براي كاهش مواجهه با پرتوهاي مادون قرمز و ماوراء بنفش و پرتوهاي اقدامات كنترلي موثر پيشنه -7

 .ديونساز ارائه نماي

 روشنایی –ج 

 محيط كار ) طبيعي ، مصنوعي ( را معين كند.منابع روشنايي  -1

 منابع روشنايي مصنوعي مورد استفاده و نحوه ي چيدمان چراغها را در يک سالن رسم نمايد.نوع  -2

 ي چيدمان چراغها را معيارهاي طراحي مقايسه و تحليل نمايد. نحوه -3

 وضعيت خيرگي منابع روشنايي در ايستگاههاي كاري را مشخص نمايد. -4

 ميزان استاندارد روشنايي را در پست هاي كاري مختلف تعيين نمايد. -5

 انتخاب يک سالن با ابعاد ) متوسط ( جهت طراحي روشنايي انجام نمايد. -6
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محاسبه سطوح ورودي نور طبيعي و محاسبه نسبت اين سطوح به كف سالن و مقايسه با استانداردهاي  -11

 مربوطه را انجام نمايد. 

 نماي شماتيک سالن ) با مقياس ( را با جا نمايي ماشين آالت و ساير تجهيزات ترسيم نمايد. -11

از روش لومن ) خالصه محاسبات طراحي روشنايي طراحي روشنايي مصنوعي مورد نياز براي سالن با استفاده  -12

 ( انجام و گزارش شود.

 ارائه راه حل هاي عملياتي جهت رساندن ميزان روشنايي به حد استاندارد پيشنهادي ارائه گردد. -13

  : بیماری های شغلی

 گروه هاي در معرض خطر بيماري هاي مختلف را مشخص كند. -1

 بندي هاي فوق تقسيم نمايد.شاغلين كارخانه را به گروه  -2

 معاينات انجام شده در صنعت مزبور را با تقسيم بندي گروه فوق مطابقت نمايد. -3

 نتايج آزمايشات اسپيرومتري و اديومتري را با مقادير استاندارد مقايسه نمايد. -4

آمارگيري و ثبت و آناليز بيماران كشف شده طي برنامه هاي معاينات دوره اي انجام شده در صنعت مزبور را ،  -5

 نمايد.

 يک مقاله ي علمي در مورد نقش طب كار در سالمت شاغلين را انتخاب و ارائه نمايد. ) اختياري ( -6

  : سیستم های مدیریتی

( را مشخص نمايد و  CBدر ابتدا نوع سيستم هاي مديريتي موجود در كارخانه ) با ذكر سازمان گواهي دهنده يا 

 دارک و مستندات و مصاحبه با صاحبان فرآيند موارد زير را تكميل كند .پس از بررسي م
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خط مشي سيستم هاي مديريتي استقرار يافته در صنعت مورد كارآموزي ) اگر چند نوع سيستم مديريتي  -1

 موجود است اولويت با معرفي سيستم هاي ايمني و بهداشتي است ( 

 عت مورد كارآموزي ) با رسم چارت سازماني شركت ( در ساختار سازماني صن HSEجايگاه واحد  -2

 روش اجرايي آموزش را به طور كامل شرح دهيد. -3

 اهداف و روش اجرايي بازرسي هاي ايمني وبهداشتي بيان شود. -4
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 :استراتژی 

 الف ( روش اجرا:

 : تشکیل کارگاه توجیهی تخصصی 1 –الف 

 روز شامل موارد زير مي باشد :  2طول دوره كارگاه توجيهي تخصصي كارآموزي كارشناسي بهداشت حرفه اي 

 كارگاه توجيهي در ارتباط با شناسائي عوامل شيميايي زيان آور محيط كار و سم شناسي صنعتي -1

 – گرما –نور  –ارتعاش  –زيان آور محيط كار ) صدا كارگاه توجيهي در ارتباط با شناسايي عوامل فيزيكي  -2

 شرايط جوي محيط كار مي باشد ( –پرتوها 

 كارگاه توجيهي در ارتباط با بيماري هاي شغلي و معاينات دوره اي كارگران -3

 كارگاه توجيهي در ارتباط با مسائل ايمني و ارگونومي در محيط هاي كاري  -4

 كارگاه توجيهي در ارتباط با استقرار سيستم هاي مديريتي در صنايع  -5

كارگاه توجيه دانشجويان در خصوص مقررات مربوط با كارآموزي در عرصه صنعت و الزاماتي كه بايد رعايت  -6

 شود.

نا صنعت آش در طول دوره كارگاه، دانشجويان را با كليه مراحل اجراي طرح درس تخصصي مربوطه در فيلداساتيد 

نمايند و راهنمائي و توضيحات الزم در هر يک از آيتم هاي ذكر شده در طرح درس ارائه و به سواالت دانشجويان 

 در اين زمينه پاسخ خواهند داد.
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 ب ( تهیه گزارش کارآموزی : 

بايد  1صفحه ( و مطابق فرمت اعالم شده در پيوست شماره  151فصل ) حداكثر  7گزارش كار آموزي شامل 

در تاريخ تعيين شده به مسئول كارآموزي تحويل  pdfو   word( با فرمت  CDتنظيم و لوح فشرده ي آن ) لوح 

 تنظيم شود. 2گردد. طرح روي جلد گزارش نيز بايد مطابق فرمت ارائه شده در پيوست شماره 

 ج( روش و ابزار ارزشیابی دانشجویان دانشجویان درس کارآموزی در عرصه صنعت

 ارزشيابي دانشجويان دوره كارآموزي شامل مراحل زير مي باشد .

 ( ارزشيابي در طول دوره :  1-ج

ناظر كارآموزي ( در صنعت حضور و ضمن بررسي مراحل  –در طول دوره اعضاي تيم آموزشي ) اساتيد گروه  -1

 يابي قرار مي دهند.( مورد ارزش3كارآموزي ، عملكرد دانشجويان را در قالب چک ليست ) پيوست شماره 

( مورد ارزشيابي قرار  4كارآموزان توسط مسئولين بهداشت حرفه اي كارخانه براساس چک ليست ) پيوست  -2

 مي گيرند.

 : ارزشيابي گزارش كارآموزي : 2-ج

 گزارش نهايي تهيه شده ، توسط اساتيد بررسي و مورد ارزشيابي قرار مي گيرد.

 : ارائه گزارش كارآموزي : 3-ج

در پايان هر دوره هر گروه از كارآموزان بايد در جلسه اي ارائه شفاهي گزارش كارآموزي حضور و در خصوص 

فعاليت انجام شده در طول فيلد كارآموزي ) براساس طرح درس ( و گزارش كارآموزي ، مطالب خود را ارائه و 

 پاسخگوي سواالت تيم آموزشي اساتيد گروه باشند .
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 کارآموزانجدول ارزشیابی 

 نمره ارزشيابي رديف

 نمره 3 ارزشيابي كارآموزان توسط كارشناس بهداشت حرفه اي صنعت مورد بازديد 1

 نمره 2 ارزشيابي دانشجويان توسط اساتيد گروه 2

 نمره 3 ارزشيابي توسط ناظر كارآموزي 3

 نمره 5 گزارش كارآموزي ) مطابق فرمت ارائه شده ( 4

 نمره 7 گزارش كارآموزيارائه شفاهي  5

 

 ه ( مقررات دوره کارآموزی 

دانشجويان در طول دوره كارآموزي مكلف به رعايت كليه مقررات و ضوابط قانوني شركت ) كارخانه ( محل  -1

 كارآموزي مي باشند .

 كليه شئونات دانشجويي طي زمان حضور در فيلد صنعت بايد رعايت شود. -2

 ( تهيه گردد.1طبق فصول تعريف شده در اين راهنما ) پيوست شماره گزارش كارآموزي بايد  -3

جويان بايد مقررات و ضوابط آموزشي در خصوص حضور و غياب در طول دوره كارآموزي را رعايت دانش -4

نمره و به ازاي هر روز غيبت موجه در  25/1شايان ذكر است به ازاي هر ساعت غيبت در كارگاه توجيهي نمايد.

 نمره و به ازاي هر روز غيبت غيرموجه در فيلد صنعت يک نمره كسر مي شود. 5/1عت فيلد صن

دانشجويان مكلف هستند در تاريخ تعيين شده گزارش كارآموزي خود را تحويل مسئول كارآموزي نمايند . به  -5

 نمره كسر مي شود. 5/1ازاي هر روز تاخير در تحويل گزارش 
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هداشت حرفه اي و مسئولين فني صنعت در طول دوره كارآموزي ضروري مي تبعيت و هماهنگي با مسئول ب -6

 باشد.

 ارائه گواهي حضور دانشجويان در دوره كارآموزي از طرف صنعت مربوطه الزامي است. -7

در صورت بروز هرگونه مشكل در طول دوره كارآموزي در فيلد صنعت بالفاصله با مسئول كارآموزي گروه  -8

 ( تماس حاصل نماييد تا موضوع از طريق ايشان پيگيري شود. 121-86714746دانشكده ) بهداشت حرفه اي 

دقيقه ( و در حضور گروهي از دانشجويان  31) حداكثر زمان ارائه جهت ارائه گزارش كارآموزي به صورت شفاهي  -9

دقيقه پاسخگوي سواالت  31اساليد ( ارائه مي گردد و دانشجويان بايد به مدت  21به صورت پاورپوينت ) حداكثر 

 اساتيد باشند. اساليدهاي ارائه شامل بخش هاي ذيل مي باشد :

  اساليد (  2معرفي فرآيند كارخانه ) حداكثر 

  اساليد (  3معرفي سيستم هاي مديريتي مستقر در صنعت كارآموزي كارخانه ) حداكثر 

 اساليد (  11ر بررسي عوامل زيان آور و ارائه نتايج اندازه گيري آن ) حداكث 

  ارائه پيشنهادات اصالحي و راهكارهاي عوامل زيان آور به منظور ارتقاء و حفظ سالمت كارگران ) حداكثر

 اساليد (  5
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 :نحوه نگارش گزارش کارآموزی در عرصه 

 مراحل تنظيم گزارش  -1

 بسم ا...

 صفحه عنوان فارسي 

 تقديم 

 تشكر و قدرداني 

 فهرست مطالب 

 عدد باشد (  5فهرست جداول ، نمودارها و شكل ها ) در صورتي كه بيش از 

فصل اول : كليات شامل ) مقدمه ، اطالعات عمومي صنعت، فرآيندهاي توليد در شركت ، ماشين آالت و تجهيزات 

 مورد استفاده در صنعت، ساير اطالعات ضروري صنعت مورد نظر ( 

 فصل دوم : عوامل ارگونوميكي 

وم : ايمني در محيط كار ) بخش اول : ارزيابي ريسک ، بخش دوم : تجهيزات حفاظت فردي ، بخش سوم فصل س

 ايمني برق (  –ايمني حريق  –: ايمني تجهيزات و ماشين آالت 

 فصل چهارم : عوامل زيان آور شيميايي ) بخش اول : سم شناسي ؛ بخش دوم : عوامل زيان آور شيميايي ( 

فصل پنجم : عوامل زيان آور فيزيكي ) بخش اول : صدا ، بخش دوم : تنش هاي حرارتي ، بخش سوم : پرتو ها ، 

 بخش چهارم : روشنايي ( 

 فصل ششم : بيماري هاي شغلي 
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 فصل هفتم : سيستم هاي مديريت يكپارچه ) سيستم هاي مديريت ايمني و زيست محيطي ( 

 فهرست منابع و مآخذ : -2

 ابعي كه در متن استفاده شده اند، بايد در فهرست منابع يا مشخصات كامل نوشته شوند.كليه من 

 .منابع به ترتيب ظهور در متن شماره گذاري شود 

 .از نوشتن منابع تكراري خودداري شود 

 .فهرست منابع در آخر گزارش كارآموزي قرار گيرد 

 آخرين فرمت براي نوشتن منابع براساس اصول ونكور مي باشد. 

 نحوه تايپ گزارش كارآموزي  -3

 نحوه تايپ گزارش كارآموزي 

  (Top=2.5 ; Bottom = 3; Left = 2.5 ; Right = 3.5cm) اندازه صفحه

 .سانتي متر باشد  1فاصله سطر 

 قلم متن 

  باشد.  Time New Roman 11و التين  B nazanin14يا  B lotus 14فارسي 

  قلم عنوان جداول و شكل ها 

 .باشد ) سياه ( Bold درجه كوچكتر و 2متن از قلم 

 قلم متن داخل جداول 

 .مي توان نسبت به نوع جدول فونت متن داخل جدول را به نسبت كوچک كرد 
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 :متن اصلی

 يک صفحه جداگانه براي فصل و عنوان آن اختصاص داده مي شود 

  باشد 6شروع متن هر فصل از خط.  

  [ باشد]منابع استفاده شده در متن داخل كروشه 

 اعداد داخل متن فارسي باشند 

  (سانتي متر 75/1)ابتداي هر پاراگراف تورفتگي داشته باشد  

 نقطه بعد از پرانتز و كروشه مي آيد . 

 تيترها بدون تورفتگي باشند.  

 يک فاصله داشته باشند (متن)تيترها فقط با خط بااليي.  

  فاصله نداشته باشد (متن)پائيني تيترها با خط.  

 بين دو تيتر فاصله نمي خواهد. 

 بين پاراگراف ها فاصله نمي خواهد.  

 عنوان جداول بايد در باال و توضيحات جدول در پائين جدول قرار گيرد.  

 عنوان نمودار و شكل در پائين نمودار و شكل قرار گيرد. 

 :پاورقی 

  آن به صورت پاورقي باشد التينكلمه فارسي در داخل متن و. 

 مخفف كلمه انگليسي در داخل متن و كامل آن به صورت پاورقي باشد.  

 پاورقي هر صفحه را در همان صفحه بياوريد.  

 (.يعني از يک شروع شود)شماره پاورقي ها در هر صفحه مستقل باشد 
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  باشد التيناست، شماره آن در زيرنويس  التينوقتي پاورقي 

  از يک بار تكرار نشوددر كل كار بيش. 

 :شماره گذاری صفحات 

 .صفحات اوليه كه شامل : عنوان فارسي، تقديم، تشكر، شماره گذاري نمي شوند

  .شماره گذاري مي شوند (الف، ب و ...)صفحات فهرست ها با حروف ابجد  

 صفحات متن: 

 .آغاز مي شود و تا آخرين صفحه ادامه مي يابد (فصل اول: مقدمه)شماره گذاري با اعداد از اولين صفحه 

 شماره صفحه فارسي)شماره صفحات بايد در وسط و چسبيده به قسمت فوقاني حاشيه پائين صفحه درج شود 

 (باشد

 .كليه صفحات متن اصلي گزارش كارآموزي بايد شماره گذاري شوند 

 :شماره گذاری تیترها 

  .باشند (سياه)كليه تيترها  

 .اصلي گزارش كارآموزي به چند فصل و هر فصل به چند بخش تقسيم مي شود موضوعات

عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتيب بخش مورد نظر است. در صورتي كه هر 

 .بخش داراي زير بخش باشد، شماره هر زيربخش در سمت چپ عدد فوق قرار مي گيرد
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 :و شکل ها شماره گذاری جداول، نمودارها 

عدد سمت راست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره جدول، )شماره گذاري جداول، نمودارها و شكل ها  

  .)نمودار و شكل مورد نظر است

 :شماره گذاری روابط و فرمولها 

هر رابطه كه در متن باشد با دو شماره كه با خط فاصله از يكديگر جدا مي شوند مشخص مي شود. عدد سمت 

دهمين رابطه در فصل سوم به  مثالًراست بيانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است. 

ابجد آن ضميمه، شماره گذاري  نوشته مي شود. روابطي كه در ضمائم آمده است با توجه به حروف( 11-3)صورت 

 (.2 –) الف مي شود. مانند 
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 )) طرح روی جلد گزارش کارآموزی2پیوست شماره 

 

 آرم دانشگاه

  

 ايراندانشگاه علوم پزشكي 

 دانشكده بهداشت ـ گروه مهندسي بهداشت حرفه اي

 

 گزارش كارآموزي در عرصه صنعت

 

 نام شركت يا كارخانه

 

 نام دانشجو:

 

 :تاريخ تنظيم

 يمسالن

 سال تحصيلي
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 3پيوست شماره 

 بهداشت حرفه اي دانشكده بهداشت مهندسي گروه

 چک ليست ارزشيابي دانشجو در طول دوره فيلد توسط مدرس و ناظر كارآموزي

 نام و نام خانودگي                                                                  نام فيلد

 تاريخ بازديد پارامترهاي مورد ارزيابي رديف

   آيا دانشجو به موقع در محل كارآموزي حضور مي يابد؟ 1

   آيا دانشجو موازين اسالمي را در محيط كار رعايت مي كند؟ 2

   آيا دانشجو نظم و انضباط را رعايت مي كند؟ 3

   آيا دانشجو نسبت بر انتقاداتي كه از او مي شود پذيرش دارد؟ 4

   آيا دانشجو نسبت به فراگيري عالقه مند است؟ 5

   آيا دانشجو طبق طرح درس فعاليت مي كند؟ 6

آيا دانشجو با مسئولين آموزش ، ايمني و بهداشت محل كارآموزي همكاري الزم مي  7

 كند؟

  

   آيا دانشجو با فرآيند توليد آشنا شده است؟ 8

و بهداشت شغلي را در محل كارآموزي شناسايي آيا دانشجو مسائل و مشكالت ايمني  9

 كرده است ؟

  

آيا دانشجو با سيستم ارائه خدمات ايمني و بهداشت شغلي و آموزش در محل  11

 كارآموزي خود آشنا شده است؟

  

   آيا دانشجو قادر به ارائه راه حل براي مشكالتي كه بررسي كرده است مي باشد؟ 11

 

 نام و امضاء ارزياب                               نمره ارزشيابي              

 

 نمره (  1هر آيتم حداكثر يک امتياز دارد ) بين صفر تا 
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 4پيوست شماره 

 لین بهداشت حرفه ای صنعتئوفرم ارزشیابی کارآموزان در صنعت توسط مس

 نام و نام خانوادگی کارآموز                 نام کارخانه                                   

 امتیاز بندی پارامترهای مورد ارزیابی ردیف

1 2 3 4 5 

      آيا دانشجو به موقع در محل كارآموزي حضور مي يابد ؟ 1

      آيا دانشجو موازين اسالمي را در محيط كار رعايت مي كند؟ 2

      كند؟ آيا دانشجو نظم و انضباط را رعايت مي 3

      آيا دانشجو الزامات قانوني و مقررات صنعت مذكور را رعايت مي كند؟ 4

      آيا دانشجو مراحل كارآموزي را مطابق طرح درس كارآموزي انجام مي نمايند؟ 5

      آيا دانشجو نسبت به انتقاداتي كه از او مي شود پذيرش دارد؟ 6

      عالقه مند است؟آيا دانشجو نسبت به فراگيري  7

      آيا دانشجو با مسئولين آموزش همكاري الزم را دارد؟ 8

      آيا دانشجو با مسئولين ايمني و بهداشت محل كارآموزي همكاري الزم را مي كند؟ 9

آيا دانشجو با سيستم ارائه خدمات ايمني و بهداشت شغلي و آموزش در محل كارآموزي خود  11

 آشنا شده است؟
     

      آيا دانشجو قادر به ارائه راه حل براي مشكالتي كه بررسي كرده است ، مي باشد؟ 11

      آيا كارآموز وسايل و اسناد تحويلي از كارخانه را به مسئول مربوطه ، عودت داده است؟ 12

ه حرفه اي ارائو اقدامات انجام شده در پايان هر جلسه كارآموزي به مسئول بهداشت آيا نتايج  13

 مي شود؟
     

 

 نام و امضاء ارزشیابی کننده                                     امتیاز ارزشیابی     

 تاریخ ارزشیابی    

 ) بيشترين ( در نظر گرفته شود. 5) كمترين ( تا  1الزم به ذكر است امتياز از 

 صورت محرمانه براي دانشكده ارسال گردد.خواهشمند است فرم ارزشيابي با مهر و امضاي شركت به 
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 شناسنامه پروژه کارآموزی

 مقدمه:

كارآموزي فرصتي است كه دانشجو دروس تئوري خورد را با نظارت اساتيد گروه در محيط كار به صورت عملي 

انجام داده و كسب تجربه نمايد تا آماده ورود به بازار كار گردد. پروژه قسمتي از كارآموزي است كه دانشجو در 

زمينه مشكل دار صنعت مورد انتخاب خود تمركز بيشتري مي كند و در آن حيطه مدنظر زمينه مورد عالقه خود يا 

 ايده هاي كنترلي ارائه مي دهد.

 هدف:

با توجه به گسترده بودن مباحث بهداشت حرفه اي، هدف از انجام پروژه خبره نمودن دانشجو در يک مبحث خاص 

جويان در راستاي يادگيري پژوهش، انجام پروژه مي تواند مي باشد. از طرف ديگر با توجه به ضرورت تربيت دانش

 فرصتي براي شروع كارهاي پژوهشي براي دانشجويان باشد.

 مراحل انجام پروژه: 

 انتخاب موضوع با توجه به عالقه دانشجو يا مشكل موجود در صنعت مدنظر با نظر استاد راهنما -1

 پروپوزال براي موضوع مدنظرتدوين  و  تهيه -2

 رهاي اجرايي پروژه و جمع آوري اطالعات الزمانجام كا -3

 1ارائه نتايج در قالب گزارش پروژه و مقاله -4
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