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١

دانشجوی گرامی
باسالم

شما عرصه ھ ای مختل ف تئ وری وآزمايش گاھی م رتبط ب ا دوره کارشناس ی بھداش ت مح يط را
را در طی دوره کالس يک گذران ده اي د ام ا از آنجائيک ه حض ور در اي ن دوره ک ارآموزی م ی توان د در
عمل و از نزديک مشکالت و مسائل بھداشتی و زيست محيط ی را ب رای ش ما ح ل نماي د  ،الزم اس ت
بصورت عمل ی و ک اربردی در واح دھای مختل ف مراک ز بھداش ت اس تان ،مرک ز بھداش ت شھرس تان ،
خانه ھای بھداشت و تصفيه خانه ھای آب و فاض الب  ،مح يط زيس ت  ،م ديريت زبال ه ھ ای ش ھری و
صنعتی و کليه مکانھايی که به نوعی با مسائل و مشکالت زيست محيط ی دس ت و پنج ه ن رم م ی کنن د
آشنا گرديد .
اگر چه حظور شما در اي ن مکانھ ا در ط ی دوره ای مح دود انج ام م ی گي رد  ،ول ی ب ا برنام ه
ري زی انج ام ش ده ،واس تفاده بھين ه از فرص ت ھ ا ش ما ب ا نح وه ارائ ه خ دمت واح دھای م رتبط ب ا
موضوعات بھداشت محيط و شرح وظايف پرس نلی  ،امکان ات  ،تجھي زات  ،فض ای فيزيک ی و مس ائل
مختل ف آش نا خواھي د ش د .ھمچن ين ب ا بھ ره گي ری از امکان ات  ،تجھي زات و ت وان علم ی دانش کده
مھارتھای شغلی و توانمنديھای خود را ارتقاء خواھيد بخشيد که به نحوی در آينده شغلی ت ان ب ه درت ان
خواھ د خ ود .امي د اس ت ک ه در پاي ان دوره بتواني د ب ا اس تفاده بھت ر از فرص تھا و از تجربي ات پرس نل
دس ت ان درکار در اي ن دوره ب ه عن وان ي ک کارش ناس خب ره مس ائل و مش کالت بھداش تی و زيس ت
محيطی را حل و فصل نمائيد  .انشاء ا...

٢

نام درس  :کارآموزی در عرصه بھداشت محيط

شماره درس ۴١۶٣٢٣ :
تعداد واحد کارآموزی  ١۶ :واحد
مح ل برگ زاری دوره  :دانش کده بھداش ت اص فھان  ،تص فيه خان ه ھ ای آب و فاض الب  ،س ازمان مح يط
زيست  ،مرکز بھداشت استان  ،مراکز بھداشت شھرستان و خانه ھای بھداشت
مسئول درس  :دکتر حميد رضا پورزمانی ) مدير گروه (
مسئول کار آموزی  :مھندس مجيد فالحتی
تلف ن ) :آزمايش گاه رف رانس  ) ، (٣٧٩٢٣٢٢٣دفت ر گ روه بھداش ت مح يط (٣٧٩٢٣٢٧۴
)(٠٩١٣٣١٩٧٢۶٩
آدرس دفتر  :دانشکده بھداشت  ،گروه مھندسی بھداشت محيط
آدرس الکترونيکی Falahati@hlth.mui.ac.ir:
اعضای کميته کارآموزی
رديف

اعضای گروه

مرتبه

سمت

١

دکتر حميدرضا پورزمانی

دانشيار

مدير گروه

٢

دکتر محمدمھدی امين

استاد

ھيات علمی گروه

٣

دکتر مھناز نيک آئين

استاد

ھيات علمی گروه

۴

دکتر افشين ابراھيمی

دانشيار

ھيات علمی گروه

۵

دکتر يعقوب حاجی زاده

دانشيار

ھيات علمی گروه

۶

دکتر علی فاتحی زاده

استاديار

ھيات علمی گروه

٧

دکتر انسيه طاھری

استاديار

٨

دکتر بھاره شوشتری

کارشناس

ھيات علمی مرکزتحقيقات محيط
زيست
کارشناس مرکزتحقيقات محيط
زيست

٩

مھندس مجيد فالحتی

١٠

مھندس حسين فرخ زاده

١١

مھندس مرضيه وحيد دستجردی

١٢

مھندس حکيمه طيری

١٣

مھندس مريم حاتم زاده

کارشناس ارشد بھداشت
محيط
کارشناس ارشد بھداشت
محيط
کارشناس ارشد بھداشت
محيط
کارشناس ارشد بھداشت
محيط
کارشناس ميکروبيولوژی

کارشناس گروه

١١

خانم فرشته صفری

کارشناس

مسئول دفتر گروه

٣

کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه
کارشناس گروه

،

بخش اول :اھداف  ،مقررات  ،مدت و برنامه تفضيلی دوره و نحوه ارزشيابی
 -١اھداف دوره
ھدف کلی  :انجام عملی آموخته ھای تئوريک در عرصه بھداشتی فن ی مھندس ی ب ه منظ ور کس ب تجرب ه

علمی و آشنايی با کادر عملی و اجرايی در سيستم اداری مرتبط کشور
اھداف بينابينی :

-

آشنايی و شناخت واحد بھداشت محيط معاونت بھداشتی و مراکز بھداشت
آشنايی و شناخت شرکتھای آب و فاضالب
شناخت و آشنايی با وظايف شھرداريھا  ،بيمارستانھا  ،کارخانجات در قبال محيط زيست
شناخت سازمان محيط زيست و وظايف مرتبط
آشنايی با مراکز تحقيقاتی و کار در گروھھاو آزمايشگاھھای دانشکده

اھداف اختصاصی :

-

دانش جو ب ا حض ور در مراک ز بھداش ت اس تان و شھرس تان  ،ش رکتھای آب و فاض الب و ...
ساختار اين واحدھا را بررسی و با استانداردھای کش وری و ب ين الملل ی مقايس ه و تع اريفی را
بيان نمايد .
دانشجو با ارائه راھکارھای عملی بتواند خدمات مربوط ب ه م راجعين ي ا سيس تم ھ ای بھداش تی
و شرکتھا ارائه نمايد
دانشجو با حضور در مکانھای مذکور وظايف حرفه ای خود را تمرين نمايد
دانش جو ب ا اس تفاده از من ابع موج ود نيازھ ای محيط ی جامع ه تح ت پوش ش را شناس ايی و در
جدول و گزارش مربوطه لحاظ نمايد.
دانشجو بتواند يک جمعيت شھری را از نظر زيست محيطی ارزيابی نمايد .

منابع  :کليه کتب بھداشت محيط و محيط زيست و دروس تخصصی دوره کارشناسی
 -٢مقررات دوره :
 -١غيبت درکارگاه به ھيچ عنوان قابل قبول نخواھد بود و منجر به حذف دوره خواھد شد .
 -٢در صورت غيبت موجه در طول دوره کارآموزی ب يش از ي ک ھف دھم ک ل دوره ،از ارائ ه دوره جل وگيری
شده و دوره مردود اعالم می گردد.
 -٣به ازاء غيبت غير موج ه در ھ ر روز فيل د  ٠/۵نم ره از  ٢٠ک م خواھ د ش د  ) .در ص ورتيکه دانش جو بط ور
غير موجه از مرکز خارج و مسئولين و کارشناسان در محل حضور يابند روز مزبور غيبت محسوب خواھ د
شد (
 -۴در تمامی واحدھا و مراکز دانشجو باي د راس س اعت  ٨ص بح لغاي ت  ١٢:٣٠ظھ ر در مح ل حض ور داش ته و
در دفتر آن مکان ساعت ورود و خروج را ثبت نموده و آنرا امضاء نمايد  .تا ب ه مس ئول ک ار آم وزی ارس ال
گردد.
 -۵درصورت خروج دانشجو از مرکز يا واحد جھت بازديد و بررسی حتما ً باي د مس ئول مربوط ه مرک ز ي ا واح د
در جريان بوده و در روستاھا در صورت نياز به بررسی با بھورز خانه بھداشت ھمراھی گردد.

 -٣مدت زمان برنامه اجرايی کل دوره کارآموزی کارشناسی پيوسته بھداشت محيط :

الف -حضور در کارگاه ھای آموزشی توجيھی

 ٣ھفته

ب -بازديد از کارخانجات

 ٢ھفته )  ٩بازديد (

ج -تصفيه خانه فاضالب

 ٢ھفته

د -مرکز بھداشت شھرستان و پروژه

 ۵ھفته

ه -بيمارستان

 ١ھفته
٤

چھارشنبه ھا

 کارگاھھای توانمند سازی و افزايش مھارتو -آماده سازی گزارش و پروژه

 ٢ھفته

ز -آزمايشگاه ھا

 ٢ھفته

جمع دوره

 ١٧ھفته

 -۴برنامه کلی دوره کارآموزی کارشناسی پيوسته بھداشت محيط به تفکيک گروه ھا

زمان
 ١٣بھمن تا  ٣٠بھمن ) ٣ھفته(
 ۴تا  ١۴اسفند )  ٢ھفته(
 ١٧تا  ٢٧فروردين ) ٢ھفته(

گروه اول

کارگاه آموزشی – توجيھی کارآموزی
تصفيه خانه فاضالب شمال و
جنوب
آزمايشگاه ھای دانشکده

 ٣١تا  ٣ارديبھشت
 ٧تا  ١٧ارديبھشت )  ٢ھفته(
 ٢١ارديبھشت تا  ٢١خرداد)۵
ھفته(
چھارشنبه ھای ھر ھفته

گروه دوم

آزمايشگاه ھای دانشکده
تصفيه خانه فاضالب شمال و
جنوب
بيمارستان

بازديدھای گروھی
مرکز بھداشت سماره ٢
مرکز بھداشت شماره  ١شھرستان
شھرستان
کارگاھھای توانمند سازی

 ٢۵خرداد تا  ۴تير

آماده سازی گزارش کار و مقاله تحقيق

 ٨تا  ١١تير

ارائه پروژه

 ١٢تير

آزمون نھايی

٥

-۵برنامه کارگاه ھای آموزشی -توجيھی

حضور در کارگاه ھای آموزشی -توجيھی کارآموزی به مدت سه ھفته )  ١٢روز ( خواھد بود
ايام ھفته

٨-١٠

١٠-١٢

٢- ۴

شنبه
٩٧/١١/١٣

افتتاحيه و آشنايی با دوره
ھمکاران گروه

بھداشت محيط در شبکه بھداشت و
درمان  -مھندس صفاری

اندازه گيری پرتوھا و حفاظتھای
بھداشتی – مھندس رفيعی

يکشنبه
٩٧/١١/١۴

بھداشت بيمارستان ھا
مھندس شماعی

آشنايی با سامانه بازرسی
مھندس شماعی

نظارت بر آلودگی ھوا
مھندس عبدﷲ نژاد

دوشنبه
٩٧/١١/١۵

آلودگی ھوا در اصفھان
مھندس صادقيان

اندازه گيری آالينده ھا کارخانجات
مھندس صادقيان

مسائل و مشکالت بھره برداری
تصفيه خانه ھای فاضالب – مھندس
موسوی

سه شنبه
٩٧/١١/١۶

طغيان بيماريھا و اقدامات بھداشتی
مربوطه -دکتر فارسی

بھداشت اماکن عمومی
مھندس نيک خواه

ظروف تھيه ی غذا
مھندس ميرجھانيان

چھارشنبه
٩٧/١١/١٧

اقدامات زيست محيطی توسط
شھرداری مھندس رضوانی

بازيافت در شھر اصفھان و ورمی
کمپوست مھندس رضوانی

مشکالت بھداشتی صنعت نان
مھندس اسماعيلی

سه شنبه
٩٧/١١/٢٣

نمونه برداری از مواد غذايی
مھندس ميرجھانيان

اصول و روشھای نگھداری مواد
غذاييو  HACCPغذا
مھندس ميرجھانيان

تعمير و نگھداری تجھيزات تصفيه
فاضالب – مھندس موسوی

شنبه
٩٧/١١/٢٧

بھره برداری از فرايندھای صنعت
آب
مھندس معمارزاده

مشکالت مبتال به صنعت آب
مھندس معمارزاده

آشنايی با صنعت آرد و نان
مھندس اسماعيلی

يکشنبه
٩٧/١١/٢٨

بھداشت محيط مھدھای کودک
مھندس عطايی

بھداشت محيط آرايشگاھھا و کنترل
مواد آرايشی – بھداشت
مھندس عطايی

نظام عرضه خدمات بھداشتی
درمانی و اصول اخالق بازرسی
)مھندس نيکخواه(

دوشنبه
٩٧/١١/٢٩

بھداشت حرفه ای
مھندس شفيعی

بھداشت استخر ھا
مھندس موسويان

 HACCPآب
مھندس موسويان

سه شنبه
٩٧/١١/٣٠

مبارزه با انواع ناقلين بيماريھا
مھندس پرتوی

کاربرد سموم و سمپاشی عملی
مھندس پرتوی

پسماندھای عادی و ويژه
مھندس شماعی و نيکخواه

توضيح :از شروع دوره تا پايان دوره چھارشنبه ھا جھت شرکت در کارگاه ھای توانمند سازی که در سايت کامپيوتر
دانشکده بھداشت برگزار می شود اختصاص يافته است.
توجه :ھر دانشجو بايد از بين موضوعات ارائه شده فوق يکی را به عن وان موض وع تحقيق ی خ ود انتخ اب نم وده و
با استفاده از منابع و متون آخرين يافته ھای مرتبط با موضوع )شامل التين و فارسی ( را بصورت يک مقال ه ت دوين
و در آخر بعد از تائيد استاد راھنما به صورت  Power pointبه مدت  ٢٠دقيقه ارائه نمايند.

٦

 -۶سازمانھا و کارخانجات در نظر گرفته شده برای بازديد گروھی دانشجويان
 -١تصفيه خانه آب يزد

 -١١سازمان ھالل احمر

 -٢تصفيه خانه فاضالب فوالدشھر

 -١٢استاندارد و تحقيقات صنعتی اصفھان

 -٣شرکت گلتاش

 -١٣کارخانه قند نصف جھان

 -٤سازمان حفاظت از محيط زيست

 -١٤بازديد از پااليشگاه

 -٥سازمان بازيافت اصفھان و کمپوست

 -١٥انرژی اتمی

 -٦کشتارگاه فساران

 -١٦تاسيسات سد زاينده رود

 -٧ذوب آھن

 -١٧محل دفن زباله اصفھان

 -٨سازمان ھواشناسی

 -١٨کارخانه کمپوست

 -٩لوله سازی

 -١٩چاھھای فلمن اصفھان

 -١٠شير پگاه

 -٢٠يکی از بيمارستانھای اصفھان

از ب ين م وارد قي د ش ده در ج دول ف وق ب ر حس ب موافق ت بعم ل آم ده ح داقل از  ٨م ورد ب ه ش رح
جدول ذيل بازديد گروھی به سرپرستی يکی از ھمکاران انجام خواھد شد.
رديف

تاريخ بازديد

نام واحد يا سازمان

آدرس واحد يا سازمان

مربی يا مسئول
ھمراه

شماره نامه
موافقت

١
٢
٣
۴
۵
۶
٧
٨
٩

-

 الزم به ذک ر اس ت در تم امی مراح ل دوره ،دانش جو باي د از کارگاھھ ا  ،فيل د ک اری و بازدي د ھ اگزارش تھيه و در پايان بعد از تائيد استاد راھنما ب ه مس ئول دوره ب ه ص ورت فاي ل  wordارائ ه
دھد .
 شايان ذکر است از مطالب کليه مکانھای بازديد شده درآزم ون کتب ی نھ ائی س وال ط رح خواھ دشد .

 -٧کارگاه ھای توانمند سازی

٧

به منظور ارتقاء مھارتھا و توانمنديھای عملی دانشجويان ،با بھره گيری از پتانسيل ھای علمی و ابزاری موجود در
دانشکده کارگاه ھائی به شرح ذيل در طول دوره برای دانشجويان کار آموز برگزار ميگردد تا حد اکثر بھره وری
دوره حاصل آيد:.
نام کارگاه

مدرس

تعداد جلسات

دکتر طاھری

 ۶جلسه

Risk -۵
Assessment

Sewer GEMS -٢

دکتر فاتحیزاده

 ۶جلسه

GIS Mapping -۶

Article Writing -٣

دکتر شوشتری

 ۶جلسه

SPSS -٧

Remote -۴
Sensing

دکتر ابراھيمی

 ٣جلسه

Excel -١

نام کارگاه

مدرس

تعداد جلسات

دکتر نيک آئين

 ٣جلسه

دکتر ابراھيمی

 ٩جلسه

دکتر طاھری

 ۶جلسه

برنامه کارگاه ھای توانمند سازی
گروه ١
زمان و مکان

گروه ٢

٨-١٠

١٠-١٢

١٢-٢

٨-١٠

١٠-١٢

١٢-٢

سايت بال جنوبی

سايت بال شمالی

سايت بال شمالی

سايت بال شمالی

سايت بال جنوبی

سايت بال جنوبی

RS

Excel

مقاله نويسی

ارزيابی ريسک

RS

SPSS

RS

Excel

مقاله نويسی

ارزيابی ريسک

RS

SPSS

چھارشنبه ٩٧/١٢/٠٨

RS

Excel

مقاله نويسی

ارزيابی ريسک

RS

SPSS

چھارشنبه ٩٧/١٢/١۵

GIS

Excel

مقاله نويسی

GIS

SPSS

چھارشنبه ٩٨/٠١/٢١

GIS

Excel

مقاله نويسی

GIS

SPSS

چھارشنبه
٩٨/٠١/٢٨

GIS

Excel

مقاله نويسی

GIS

SPSS

چھارشنبه ٩٨/٠٢/٠۴

GIS

ارزيابی ريسک

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه ٩٨/٠٢/١١

GIS

ارزيابی ريسک

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه ٩٨/٠٢/١٨

GIS

ارزيابی ريسک

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه
٩٨/٠٢/٢۵

GIS

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه ٩٨/٠٣/٠١

GIS

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه ٩٨/٠٣/٠٨

GIS

SPSS

Excel

GIS

مقاله نويسی

چھارشنبه
٩٧/١١/٢۴
چھارشنبه
٩٧/١٢/٠١

Sewer
GEMS
Sewer
GEMS
Sewer
GEMS

Sewer
GEMS
Sewer
GEMS
Sewer
GEMS

-

کارگاھھای توانمند سازی در سايت ھای کامپيوتر ) سايت شمالی و سايت جنوبی ( دانشکده بھداشت بر گزار می شود.

-

بمنظور عدم قطع ارتباط دانشجويان با دانشکده  ،اين دوره ھ ای اف زايش مھ ارت در دل برنام ه ک ل دوره ت دارک دي ده
شده است و از اول دوره روزھای چھارشنبه ھر ھفته به اين موضوع اختصاص يافته است.

 -٨کار آموزی در آزمايشگاه ھای دانشکده
به منظور ياد آوری دروس عمل ی ک ل دوره کارشناس ی و انج ام آزمايش اتی ک ه احيان ا ً در برنام ه درس ی دوره
کارشناسی نبوده ولی الزم است دانشجويان برحسب موقعيت ھای جذب شغلی با آنھا آشنا ش وند ،ب ا اس تفاده از امکان ات
آزمايشگاھی دانشکده مدتی از دوره کارآموزی به شرح جدول ذيل به اين موضوع اختصاص يافته است.

٨

برنامه آزمايشگاه ھای دانشکده ) مدت  ٨روز(

مدت

مستول آزمايشگاه

نام آزمايشگاه
[ -١زمايشگاه ميکروب شناسی

 ١روز

خانم مھندس حاتم زاده

 -٢آزمايشگاه شيمی

 ٢روز

خانم مھندس وحيد

 -٣آزمايشگاه بھداشت مواد غذائی )تغذيه(

 ١روز

سرکارخانم ابراھيمی

 -۴آزمايشگاه عوامل فيزيکی محيط کار

 ١روز

خانم مھندس مرتضائی

 -۵آزمايشگاه ھيدروليک

 ٣روز

آقای مھندس فرخ زاده

 -٩نحوه ارزشيابی دانشجو
 -١حضور فيزيکی و فعال در ھمه برنامه ھا و بازديد ھا

 %٢٠از کل نمره

-٢ميانگين ارزشيابی کارگاھھای مھارتی توسط مدرسين

 %١٠از کل نمره

 -٣ارزشيابی آزمايشگاه ھا ی دانشکده توسط مدرسين

 % ١٠از کل نمره

 -۴تھيه و ارائه گزارش کتبی کارآموزی ) شامل  :مراکز بھداشت ،
تصفيه خانه فاضالب و بازديدھا ( و ارزشيابی آن توسط اساتيد راھنما

 %٢٠از کل نمره

 -۵امتحان پايان دوره

 %٢٠از کل نمره

-۶ارائه مقاله بصورت ژورنال کالب در يکی از موضوعات بھداشت
محيط

 % ٢٠از کل نمره
)  %١٠تھيه مقاله %١٠ ،
ارائه (

توج ه  :بدس ت آوردن ح داقل  %۶٠از نم ره امتح ان پاي ان دوره ب رای ارزش يابی م وارد  ١ت ا  ۴الزام ی
است.
)الزم ب ه ذک ر اس ت پ س از تاييدي ه گ زارش ک ارآموزی و پ روژه تحقيق ی توس ط اس تاد راھنم ا و ارائ ه
شفاھی مقاله پروژه  ،دانشجو در تاريخ مشخص شده در امتحان جامع پايان دوره شرکت می کند( .
تھيه و تنظيم
مھندس مجيد فالحتی
بھمن٩٧

٩

