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مقدمه :

دوره كارآموزي بهداشت در عرصه در طول ترم تحصيلي اجرا مي شود .ترم آخرر دانشر و بره كرارآموزي
اختصاص مي یابد.
كارآموزي دوره پيوسته مهندسي بهداشت محيط داراي  61واحرد كرارآموزي مري باشرد كره در دو دوره
 61واحدي و  4واحدي كه در دو ترم ارائه مي گردد .برنامه پري

رو در برگيرنرده دوره  61واحردي دوره

پيوسته مهندسي محيط مي باشد .برنامه دوره  4واحدي كه عمدتاً بصرور كارگاههراي تصصصري برگرزار
مي گردد مصصوص آن دوره است كه داراي برنامه جداگانه اي است.
كارآموزي دوره ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط داراي  8واحد كرارآموزي مري باشرد كره در یر
ارائه مي گردد .برنامه پي

تررم

رو شامل این دوره مي باشد.

هدف كلي و اهداف فرعي آن شامل موارد زير است:

هدف كلي :

آشنایي دانش ویان در آستانه فارغ التحصيلي با انواع زمينه هاي شرللي و آینرده كراري در ارتبرا برا رشرته
خود و ای اد حداقل فرصت هاي الزم براي اینكه آنها قرادر بره انتصرام زمينره هراي تصصصري برراي ادامره
رشته خود باشند.
اهداف فرعي :
الف) شبكه هاي بهداشت ودرمان

 . 6شناخت ساختار شبكه هاي بهداشت ودرمان كشور در طول مد كارآموزي
 . 1شناخت عملكرد شبكه هاي بهداشت ودرمان كشور در طول مد كارآموزي
 . 3شناخت ارتبا در سطوح مصتلف شبكه با جامعه و دیگر بصشها در طول مد كارآموزي
 . 4شناخت وظایف شللي نيروهاي بهداشتي در نظام شبكه در طول مد كارآموزي
 . 5شناخت نيازهاي بهداشتي درماني جامعه مربو در طول مد كارآموزي
ب) صنعت آب و فاضالب

 .6شناخت وظائف بص

هاي مصتلف شركتهاي آم و فاضالم در كشور در طول مد كارآموزي

 .1نحوه مدیریت تاسيسا مصتلف تامين ،انتقال ،پمپاژ ،تصفيه و توزیع آم در طول مد كارآموزي
 .3نحوه مدیریت تاسيسا مصتلف جمع آوري ،انتقال و تصفيه فاضالم در طول مد كارآموزي
 .4نحوه بهره برداري از تاسيسا تامين آم و دفع فاضالم در طول مد كارآموزي
گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  2از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .5آشنایي با روشهاي مطالعه و طراحي انواع پروژه هاي مهندسي مرتبط با صنعت آم و فاضرالم در طرول
مد كارآموزي
ج) بيمارستانها

 .6آشنایي با وظایف كارشناسان بهداشت محيط در ارتبا با محيط بيمارستانها در طول مد كارآموزي
 .1اجراي دستورالعمل ها و قوانين مربو به بهسازي محيط بيمارستان و آشنایي برا اجرراي قروانين در طرول
مد كارآموزي
 .3تاكيد بيشتر بر روي نحوه برخورد با مسئله مدیریت مواد زائد جامد بيمارستاني ،مصرف انرواع گنردزداها
و ....در طول مد كارآموزي
د) معاونت غذا و دارو

 .6ان ام كارهاي عملي شامل نمونه برداري و ان ام كليه آزمایشا پيشررفته در خصروص ارزیرابي كيفيرت
تهيه و توزیع مواد غذایي در سطح شهر در طول مد كارآموزي
 .1نمونه برداري و ان ام آزمایشهاي ارزیابي كيفي بر روي انواع لوازم آرایشي در طول مد كارآموزي
 .3آشنایي با انواع قوانين و مقررا در خصوص نحوه برخورد برا صرنایع مررتبط برا محصروال حسرا

و

خوراكي و فرآیند طي شده بر روي هر پرونده در طول مد كارآموزي
ه ) بازديدها

 .6ان ام بازدیداز برخي مراكزمهم وآموزنده كه داراي نكته خاصي در زمينه بهداشت محيط مي باشند.
 .1بازدید از برخي پروژه هاي نيمه كاره و در حال ساخت در طول مد كارآموزي


استراتژي آموزشي:

دانش و محوري ،یادگيري در جلسه ،مشاركت فعال ،یادگيري با عمل ،حل مسئله


فعاليت هاي آموزشي:

 .1كارگاههاي توجيهي:
این كارگاهها سرفصل هاي مهم و عملري در خصروص دسرتيابي بره اهرداف فروو را پوشر

داده و كرامالً

مبتني بر شركت كننده ( )participant-basedمي باشد و بصور بحث گروهي ،ایفاي نق  ،كرارگروهي
و پرس

و پاسخ برگزار مي شود  .ایرن كرار در طرول دو روز مفيرد برگرزار خواهرد شرد طري ایرن دو روز
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دانش ویان با اهداف كارآموزي ،مقررا و قوانين موجود و بحث هراي تصصصري در خصروص فيلردهاي
كارآموزي آشنا خواهد شدو انتهاي روز دوم به تقسيم بندي و تهيه ابالغهاي كارآموزي اختصاص دارد.
 .2كارآموزي عملي در فيلد:
شامل آموزش عملي و بكارگيري نكا آموخته شرده در شربكه بهداشرتي درمراني  ،خانره هراي بهداشرت،
شركت هاي آم و فاضالم شهري ،شركرت آم و فاضالم روستایي ،بيمارسرتانها و معاونرت غرذا و دارو
و كسب مهار در هر كدام از فيلدهاي ذكر شده و ان رام وظرایف محولره ،جمرع آوري اطالعرا و تهيره
گزارش قابل ارائه زیرنظر متصصصين هر قسمت و ناظرین كارآموزي ( اساتيد راهنما)
 ارزشيابي:
ارزشيابي این دوره درسه مقطع ان ام خواهد گرفت :قسمت اعظم نمره عملي مربو به ان رام فعاليرت هرا در
طول دوره كارآموزي مي باشد كه بر اسا

ارزشيابي اساتيد طول دوره توسط مربيان طري بازدیردهاي دوره

اي ان ام خواهد شد  .نمره نظري این دوره نيز بر اسا

ارزشريابي اسراتيد و بررسري گرزارش نهرایي اسرت و

امتحان كتبي آخر دوره نيز درصدي از نمره را شامل مي شود.
ارزشيابي كارآموزي در عرصه پس از پایان دوره كارآموزي به شرح ذیل ان ام ميگيرد:
 -6ان ام فعاليت كارآموزي در مراكز تعيين شده با اخذ ارزشيابي از كارشناسان مراكز 12 :نمره
 -1گزارش مدون پایان كارآموزي 4 :نمره
 -3امتحان كتبي پایان دوره كارآموزي 4 :نمره

توجه:
الف) به ازاي هر روز غيبت  0/15از نمره نهایي كارآموزي كم مي شود.
م) براي ی

هفته غيبت متوالي و بدون م وز و نيرز  7روز غيبرت نرامتوالي و برون م روز ذوره كرارآموزي

تمدید مي شود.



روش اجراي دوره كارآموزي :
 . 6برگزاري كارگاه توجيهي اوليه توسط گروه آموزشي برا همكراري مردیران مراكرز و موسسرا ذیرربط
( بمد دو روز)
 . 1كارآموزي در مراكز بهداشتي درماني شهري به مد

 60روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 .3كارآموزي در شركت آم و فاضالم شهري به مد

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK
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 . 4كارآموزي در بيمارستانها بمد

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 .5كارآموزي در معاونت دارو و غذا به مد

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

.1شركت در كارگاه سيستم اطالعا جلرافيایي ( )GISبه مد
 .7شركت در كارگاه سن

از راه دور ( )RSبه مد

 .8شركت در كارگاه اتوكد به مد

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 .9كارآموزي در آزمایشگاه شيمي و ميكروبيولوژي بمد
 .60كارآموزي در مرحله بازدید علمي بمد

 5روز مفيد و تكميل LOG BOOK

 60روز مفيد و تكميل LOG BOOK

الزم بذكر است در طول  60روز بازدیدهاي علمي ،كليه دانش ویان تحت نظر اسراتيد راهنمرا و برا نظرار
گروه آموزشي خود و با همكراري سرازمانهاي مشراركت كننرده در كرارآموزي ،بره بازدیردهاي علمري در
سطح استان و استانهاي م اور( عمدتاً اصفهان) خواهند رفت .عمده بازدیدها به انرواع پرروژه هراي زیسرت
محيطي و صنعت آم و فاضالم و صنایع مواد غذایي و كارخان ا داراي آالینده تعلق دارند.
چك ليست كليه كارهائي كره دانشر ویان كارشرنا

بهداشرت محريط در طرول دوره كرارآموزي پرس از

كارگاه اوليه طرح بایستي ان ام دهند در جرداول پيوسرت( جردول شرماره  1الري شرماره  )8مرنعكس شرده
است.
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برنامه و چك ليست بازرسي و نظارت
كارآموزي در عرصه دانشجويان

دوره كارشناسي مهندسي بهداشت حميط
( پيوسته و ناپيوسته)
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 .1برگزاري كارگاه توجيهي به مدت  2روز به شرح ذيل :
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

 )1خوش آمد گويي و بيان اهداف كارآموزي توسط رياست حمرتم دانشكده
بهداشت

 )2بيان اهداف كارآموزي در عرصه توسط مدير حمرتم گروه مهندسي بهداشت
1

حميط

 )3بيان اهداف و اسرتاتژيهاي كارآموزي توسط معاون حمرتم بهداشيت دانشگاه

 )4بيان اسرتاتژيها ،چالش هاي بهداشت در كشور توسط اساتيد حمرتم گروه
مهندسی بهداشت حميط

 )5شرح فعاليت ها ،وظايف و ماموريتهاي متخصصني بهداشت حميط در شركتهاي آب و
فاضالب شهري

 )6شرح فعاليتها  ،وظايف و ماموريتهاي متخصصني بهداشت حميط در شركتهاي آب
و فاضالب روستايي

2

 )7شرح فعاليتها و وظايف متخصصني بهداشت حميط در مركز نظارت بر مواد
غذايي و آشاميدين و...

 )8شرح فعاليت ها و وظايف متخصصني بهداشت حميط در مراكز بهداشيت-
درمانی استان

 )9شرح فعاليتها و وظايف متخصصني بهداشت حميط در بيمارستانها

 )11تقسيم بندي گروهها و شرح ابالغ كاري آنها

گروه هدف :دانشجويان پيوسته و ناپيوسته مهندسي بهداشت حميط
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 .2كارآموزي در مراكز بهداشتي درماني شهري به مدت  11روز بشرح ذيل :
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

 آشنايي با فعاليت هاي بهداشت حميط ،قوانني و مقررات مربوطه و فرمهاي آماري در مركزتوسط كارشناس مربوطه و شرح وظايف افراد

1

 -آشنايي با سامانه جامع مديريت بازرسي،

 -منونه برداري روزانه از آب وآزمايش كلر باقيمانده ،آشنايي با تفسري نتايج ميكرويب و

شيميايي آب

 -كار عملي در خصوص حنوه منونه برداري ميكرويب و شيميايي و نگهداري منونه ها و

2

ارسال منونه ها به آزمايشگاه،

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

 -اجنام بازديد از مراكز تهيه ،توزيع مواد غذايي و مراكز آرايشي ،آشنايي با فرمهاي خمتلف

3

ماده 13

 آشنايي با فعاليت هاي بهداشت حرفه اي و بازديد كارگاههای مرتبط، -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

 -آموزش و فراگريي مهارت الزم در منونه برداري از مواد غذايي خمتلف و حنوه ارسال آنها به

4

آزمایشگاه به همراه صورجتلست مربوطه،

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

 -آشنايي بامراحل خمتلف تعطيلي و تهيه اخطار براي مراكز خمتلف تهيه و توزيع مواد

5

غذايي

 -آشنايي با مواد  37و  39تعزيرات حكوميت و حنوه كاربرد آن در مراكز و ماده  688قانون

جمازات اسالمي

 -آشنايي با طريقه گندزدايي آب ،خمازن و منابع آب،

6

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده،

7

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

8

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

 آشنايي با وظايف كارشناس بهداشت حميط در مبارزه با اپيدميها و شرايط اضطراري آشنايي با حنوه صدور كارتهاي بهداشيت متصديان مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي -آشنايي با حنوه ثبت بازديدها و اقدامات در پرونده ها و آشنايي با فعاليت هاي آموزشگاه

9

صنوف

 -آشنايي با سامانه جامع مديريت بازرسي،

 -منونه برداري روزانه از آب جهت سنجش كلر باقيمانده

 برگزاري جلسه گروهي در خصوص تهيه گزارش  11روزه كارآموزي در مراكز بهداشيت و10

درماين و ارائه گزارش به اساتيد راهنما و كارشناس مركز در پايان دوره كارآموزي جهت

ارزيايب

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپيوسته مهندسي بهداشت حميط

نامطلوب 

 .3كارآموزي در مراكز بهداشتي درماني روستايي به مدت  5روز بشرح ذيل :
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روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

 -برگزاري جلسه توجيهي وآشنا منودن دانشجویان با وظايف ،مقررات و قوانني مربوطه و

1

شرح وظايف افراد

 -منونه برداري روزانه از آب وآزمايش كلر باقيمانده ،آشنايي با تفسري نتايج ميكرويب

 -بررسي و تامني نقاط منونه برداري روي نقشه توزيع آب روستايي و اندازه گريي كلر

2

باقيمانده در نقاط مورد نظر و تفسري نتايج

 -اجنام بازرسي هاي اماكن عمومي ( به ویژه :حمل دفن پسماند  ،فاضالب و فضوالت حيواين)

 -منونه برداري از آب و اجنام آزمايشات ميكرويب و تفسري نتايج و آشنايي با قوانني و مقررات

فرم هاي ماده  ،13ماده  688و ماده  39قانون جمازات اسالمي

3

 -آشنايي بامراحل خمتلف تعطيلي و تهيه اخطار براي مراكز خمتلف تهيه و توزيع مواد غذايي

 اجنام بازرسي هاي بهداشيت و آرايشي با وظايف بهداشت حميط در شرايط اضطراري و اپيدميها و آشنايي با صدور كارت بهداشيت متصديان

 -منونه برداري از آب جهت سنجش كلر باقيمانده و آشنايي عملي با روشهاي خمتلف گندزدايي

4

آب منابع و خمازن در حميط هاي روستايي

 -اجنام بازرسي هاي بهداشيت از مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و آرايشي ،و مراكز آموزشي

(به وِیژه مدارس)

 -برگزاري جلسه گروهي در خصوص تهيه گزارش  5روزه كارآموزي در مراكز بهداشيت و

5

درماين روستا و ارائه گزارش به اساتيد راهنما و كارشناس مركز در پايان دوره كارآموزي

جهت ارزيايب

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

نامطلوب 

گروه هدف :فقط دانشجويان دوره پيوسته مهندسي بهداشت حميط

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  9از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .4كارآموزي در آزمايشگاه كنترل مواد غذايي ،دارويي و بهداشتي استان به مدت  5روز بشرح ذيل :
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

 -برگزاري جلسه توجيهي و آشنايي با وظايف و مسئوليت هاي خمتلف آزمايشگاه مواد غذايي

1

2

استان،

 -آشنايي با انواع قوانني و مقررات در خصوص حنوه بازرسي و كنرتل صنايع غذايي خمتلف

 آشنايي با دستورالعمل هاي مدون و استاندارد در خصوص اجنام آزمايشات خمتلف مواد غذايي،منونه برداري و اجنام آزمايشات خمتلف و تهيه لسيت دستورالعمل در اين خصوص

 -اجنام آزمايشات خمتلف كيفي بر روي انواع مواد غذايي كه جهت اجنام آناليزهاي مربوطه به

3

آزمايشگاه ارسال شده است و تهيه گزارش مربوطه

4

مراكز تهيه و توزيع ( مانند رستورانها ،ساندويچي ها و )...و تهيه گزارش دستورالعمل اجنام آن

4

كار آنها

5

حتويل آن به اساتيد كارآموزي و كارشناس آزمايشگاه جهت ارزيايب

 اجنام آزمايش پراكسيد هيدروژن و يا  TPMبر روي انواع روغنها و مواد غذايي سرخ شده در اجنام آزمايشات كيفي و كنرتيل بر روي انواع مواد غذايي ،لوازم آرايشي و بهداشيت و تهيه گزارش -مجع بندي و تشكيل جلسه گروهي به اتفاق مسئول مربوطه در خصوص تهيه گزارش پاياين و

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

نامطلوب 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپيوسته مهندسي بهداشت حميط

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  10از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .5كارآموزي در بيمارستان به مدت  5روز شامل موارد ذيل :
روز

شرح فعاليت

كارآموزي
1

انجام
شده

انجام نشده

 -آشنايي با وظايف كارشناس بهداشت حميط و قوانني در بيمارستانها و برگزاري جلسه

توجيهي در خصوص شرح وظایف و مقررات مربوطه

 -آشنايي با اصول تفكيك ( جداسازي) ،مجع آوري و دفع و محل زباله هاي خبش هاي

2

خمتلف بيمارستان و اجنام بازديدهاي بني خبشي در خصوص مشاهده وضعيت فوق،

 -آشنايي با خبش هاي خمتلف بيمارستان مرتبط با رشته ختصصي

 -آشنايي با كنرتل و دفع فاضالب بيمارستاين و مواد گندزداي خمتلف مورد استفاده در

3

بيمارستانهاو اتاق عمل و اجنام بازديدهاي بني خبشي مبنظور مشاهده وضعيت موجود در

اين خصوص و مشاهده وضعيت فعلي و تهيه گزارش مربوطه

 آشنايي با اصول اسرتيليزاسيون وسايل و جتهيزات پزشكي -آشنايي با سيستم هاي تهويه در بيمارستان

4

 آشنايي و بازديد از مركز تهيه و طبخ و توزيع مواد غذايي در بيمارستان ( آشپزخانه) -كنرتل كيفيت آب آشاميدين بيمارستان ( منونه برداري ميكرويب و شيميايي وآزمایش

كلرسنجي)

 -مجع بندي و تشكيل جلسه گروهي به اتفاق كارشناس بهداشت حميط بيمارستان و

5

تهيه گزارش  5روزه و ارائه آن به اساتيد كارآموزي و كارشناس بيمارستان جهت

ارزيايب

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

نامطلوب 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپيوسته مهندسي بهداشت حميط

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  11از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .6كارآموزي در شركت آب و فاضالب شهري استان به مدت  5روز به شرح ذيل:
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

 -برگزاري جلسه توجيهي و آشنا منودن دانشجویان با وظايف حموله در قسمت هاي خمتلف

شركت در خصوص شرح وظایف و مقررات مربوطه

1

 آشنايي با حنوه منونه برداري از تاسيسات آب و فاضالب شهري ،حنوه نگهداري آنها و حنوهارسال آنها به آزمايشگاه و تفسري نتايج حاصله

 -آشنايي و مساعدت در اجنام آزمايشات خمتلف آب و فاضالب به منظور كسب مهارتهاي عملي

آزمايشگاهي و توامنند كردن دانشجويان در تفسري نتايج آناليزها

2

 آشنایی و مساعدت در اجنام آزمایشات مربوط به شاخص حجمی و وزنی جلن ( & SVI)SDI

 -آشنایی و مساعدت در اجنام آزمایشات کیفی مربوط به بهره برداری تصفیه خانه های آب و

فاضالب

 آشنايي با روشهاي مطالعه و طراحي انواع پروژه هاي مهندسي مرتبط با صنعت آب و فاضالبكشور و مشاهده نقشه هاي اجرايي و در صورت امكان بازديد از حمل مربوطه

3

 آشنايي و كسب مهارت در خبش معاونت بهره برداري از تاسيسات شركت آب و فاضالب شهريو بازبيين دستورالعمل ها و مقررات و قوانني اين خبش و تهيه گزارش

 -آشنايي دانشجويان با پروژه هاي در دست اقدام شبكه مجع آوري فاضالب شهري در استان و

4

5

اجنام بازديدهاي عملي از حنوه بازرسي و كنرتل شبكه هاي مجع آوري فاضالب و تهيه گزارش

انفرادي

 آشنايي و کار با سیستم مدیریت اطالعات آزمایشگاهی یا LIMS(LIMS )Laboratory Information Management System

 -مجع بندي كارآموزي ،تشكيل جلسه گروهي با كارشناس مربوطه ،تهيه گزارشات دوره اي

 11روزه و ارسال گزارش به اساتيد گروه و كارشناس شركت جهت ارزيايب

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

نامطلوب 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپيوسته مهندسي بهداشت حميط

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  12از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .7كارگاه سيستم اطالعات جغرافيايي ( )GISبه مدت  5روز به شرح ذيل:
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

تعریف و شناخت GIS

معرفی کاربردها در بهدشت حمیط،

آشنایی با اجزای سخت افزاری و نرم افزاری تشکیل دهنده ،GIS

آموزش نصب نرم افزارArc GIS

1

آشنایی با زیرشاخه های برنامه Arc GIS

آشنایی با حمیط و ابزارهایArc MAP
نقشه خوانی (اجزاء نقشه)

معرفی سیستمهای خمتصات جغرافیایی

آموزش ژئورفرنس در حمیط Arc GIS

معرفی انواع فرمت های داده ای (در GIS

آشنایی با ابزار تولید الیه ها در آرک کاتالوگ

2

آموزش زمین مرجع کردن ) (georefrencingالیه ها
آموزش تعریف و تغییر سیستم خمتصات الیه ها

آموزش وارد سازی و کار با داده های جدول توصیفی ()Attribute Table
آموزش ایجاد ارتباط بین جدول توصیفی و فایل اکسل

آشنایی با برخی از آنالیزهای مکانی شامل دستورهای:

3

Dissolve
Merge
Clip
Union
و دستور حریم buffer

انواع روشهای طبقه بندی الیه های وکتوری و رسرتی

امکانات موجود در نرم افزار  ArcGisجهت طبقه بندی و مناد سازی

انواع روشهای ذخیره سازی اطالعات در نرم افزار ArcGis
اضافه کردن منودار ها به اطالعات طبقه بندی شده

معرفی ابزارهایEditor
4

معرفی پایگاه های ارائه دهنده داده های اطالعات مکانی و حنوه دریافت اطالعات

آموزش و کار با نرم افزار گوگل ارث

انتقال اطالعات از  gisبه گوگل ارث و بالعکس

اجنام یک پروژه واقعی با موضوع مکانیابی حمل دفن زباله بهداشتی و یا مکانیابی حمل مناسب

5

جهت احداث تصفیه خانه فاضالب شهری

خروجی گرفنت از الیه ها layout

رفع اشکاالت ،تعریف پروژه عملی و مجع بندی نهایی

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

نامطلوب 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حميط
گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  13از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .8كارگاه سنجش از راه دور( )RSبه مدت  5روز به شرح ذيل:
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

معرفی مبانی سنجش از دور،
مبانی بازتاب طیفی و انواع سنجنده ها
1

معرفی کاربرد های سنجش از دور در بهداشت حمیط ،معرفی مهم ترین نرم افزارهای موجود در

این زمینه

نصب و معرفی حمیط نرم افزار IDRISI
معرفی مهم ترین پایگاه های ارائه دهنده تصاویر و حنوه دریافت اطالعات از این پایگاه ها

آشنایی با حنوه باز خوانی تصاویر
2

تبدیل فرمت و ورود داده ها (  -)Convert & Data Entryتبدیل فرمت ها (معرفی نرم
افزار )Global Mapper

معرفی و اجرای خبی از مهم ترین پیش پردازش های مطرح در سنجش از دور

آشنایی و اجرای روشهای طبقه بندی تصاویر چند طیفی
3

روش های طبقه بندی نظارت شده و نظارت نشده با تکیه بر اهداف طبقه بندی در بهداشت

حمیط

آموزش حنوه ارزیابی دقت طبقه بندی و معرفی مهم ترین شاخصه های موجود در این زمینه
آشنایی و حنوه استخراج مهم ترین شاخصها به منظور شناسایی پدیده های خمتلف
4

آشنایی و اجرای عملیات های موزائیک و برش تصاویر ماهواره ای

آشنایی با تصاویر فراطیفی و قابلیت های آنها ،معرفی طیف سنجی و آشنایی با کتاخبانه های طیفی
پروژه عملی؛ استخراج برخی شاخصه های حمیطی از تصاویر ماهواره ای که قادرند بر الگوی
5

پراکنش ناقلین بیماری و شیوع/وقوع بیماری ها موثر باشند

مجع بندی نهایی ،رفع اشکال
تعریف پروژه دانشجویی

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حميط

نامطلوب 

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  14از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

.9كارگاه اتوكد( )AutoCadبه مدت  5روز به شرح ذيل:
روز

شرح فعاليت

كارآموزي

انجام

انجام

شده

نشده

آشنایی با کاربرد AutoCAD
آشنایی با حمیط AutoCAD

1

آشنایی با نوار منو  ،آشنایی با نوار ابزار ،آشنایی با نوار وضعیت ،آشنایی با خط
فرمان

آشنایی با نوار ابزار Object Snap
شناسایی اصول ایجاد رسم جدید

آشنایی با دستورات  Lineو Pline
آشنایی با دستورات  Arcو دایره

2

آشنایی با دستور  Rectangو Polygon
آشنایی با دستورات  moveو Copy

آشنایی با دستورات Trimو  Chamferو Offset
آشنایی با دستورات  Zoomو Pan

آشنایی با  ، layerشناسایی اصول ایجاد  Plotو دستور Print
3

آشنایی با ذخیره سازی ترسیم

ایجاد هاشور برای ترسیم و ایجاد  Noteدر رسم ،آشنایی با مفهوم Dimension
شناسایی اصول تغییرات در خطوط (طول ،حمیط و مساحت)
شناسایی اصول اجنام ترسیمات ایزومرتیک

4

شناسایی اصول ترسیم اشکال سه بعدی

آشنایی با مفهوم ترسیمات سه بعدی

اجنام یک پروژه با موضوع ترسیم سازه مرتبط

5

تهیه پالت از نقشه ترسیم شده

رفع اشکال از مباحث تدریس شده

ارزيايب مدرس :مطلوب 

متوسط 

گروه هدف :دانشجويان دوره پيوسته و ناپیوسته مهندسي بهداشت حميط

نامطلوب 

گروه مهندسی بهداشت محیط -دانشکده بهداشت -دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد  -پردیس رحمتیه

صفحه  15از 71

کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .11كارآموزي در آ زمايشگاه شيمي و ميكروبيولوژي گروه مهندسي بهداشت محيط به مدت  5روز بشرح ذيل:
روز
كارآموزي

شرح فعاليت

1

 -آشنايي نظري و عملي با حملول سازي ها و حميط سازي ها

2

 -آشنايي نظري و عملي با دستگاه جذب امتي و گاز کروماتوگرافی و اجنام يك آزمايش منونه

3

 -آشنايي نظري و عملي با آزمايش جار و اجنام يك آزمايش منونه

4

 -تفسري نتايج شيميايي و ميكرويب منونه آب و فاضالب

5

 -اجنام آزمايش يك منونه جمهول آب و يا فاضالب مبنظور ارزيايب دقت و صحت دانشجو
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انجام

شده

نشده
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کارآموزی در عرصه دانشجویان پیوسته و ناپیوسته رشته مهندسی بهداشت محیط

 .11بازديدهاي علمي و فني كارآموزان بمدت  11روز بشرح ذيل :
روز
كارآموزي

شرح فعاليت

1

 -بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز يك تاسيسات تصفيه خانه

2

 -بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز يك تاسيسات تصفيه و

انجام

انجام

شده

نشده

فاضالب شهري و آشنايي با آزمايشات تصفيه خانه و تهیه گزارش انفرادی

توزيع آب شهري به همراه تهيه و گزارش انفرادي شامل جزئيات واحدهاي

عملكردي و حنوه بهره برداري و نظارت آنها

3

 بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز يك تاسيسات پمپاژ وانتقال آب شهري به همراه تهيه گزارش انفرادي شامل جزئيات خبش هاي

خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

4

 -بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز یک و یا چند پروژه

آبرسانی و تصفیه آب روستایی به همراه تهيه گزارش انفرادي شامل

جزئيات خبش هاي خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

5

 -بازديد به همراه مشاهده (  )Observationاز یک پروژه دفع و تصفیه

فاضالب روستایی به همراه تهيه گزارش انفرادي شامل جزئيات خبش هاي

خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

6

 بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز یک کارخانه کودکمپوست سازمان بازیافت شهرداری اصفهان به همراه تهيه گزارش انفرادي

شامل جزئيات خبش هاي خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

7

 -بازديد به همراه مشاهده (  )Observationاز تصفیه خانه فاضالب به

روش جلن فعال (ترجیحا تصفیه خانه جنوب اصفهان) به همراه تهيه
گزارش انفرادي شامل جزئيات خبش هاي خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

8

 بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز یک کارخانه تولید وبسته بندی آب معدنی در استان به همراه تهيه گزارش انفرادي شامل

جزئيات خبش هاي خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

9

 -بازديد به همراه مشاهده ( )Observationاز یک کارخانه تولید و

بسته بندی مواد غذایی در استان به همراه تهيه گزارش انفرادي شامل
جزئيات خبش هاي خمتلف و حنوه كنرتل و نظارت آنها

10

 شرکت فعال در کارگاه آموزشی معاونت غذا و دارو و آشنایی با مطالبمرتبط با بازرسی های مواد غذایی و حنوه کنرتل و احمای مواد غذایی،

دارویی و بهداشتی فاسد به همراه تهيه گزارش انفرادي
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