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  :بیان مسئله (ضرورت انجام و اهمیت اهداف انتخابی را ذکر کنید)

تغییـر نســبتاً ثابــت و مانــدگار در   باهــدفتجربـه و فعــالیتی مبتنــی بــر یـادگیري اســت کــه    هرگونــهفراینـد آمــوزش  
. ایـن فراینـد باعـث تغییـر در دانـش، مهـارت، بیـنش و نگـرش         )1(شـود  افراد براي بهبود توانایی انجام کـار انجـام مـی   

ــا ارزش  ــردي و اجتمــاعی متناســب ب ــی  و ایجــاد رفتارهــاي ف ــدار اجتمــاعی م ــاي پای ــش  . دانشــگاه)2(شــود  ه ــا نق ه
هـا وابسـته    یی در فراینـد آمـوزش و تربیـت نیـروي انسـانی مـاهر و کارآمـد دارنـد و عملکـرد بسـیاري از سـازمان           بسزا

ــهبــه کیفیــت آمــوزش  اي . در ایــن راســتا، واحــد کــارآموزي یکــی از واحــده)3(هــا اســت بــراي افــراد در آن شــده ارائ
هـا، دوران کـارآموزي    هـاي عملـی محـور اسـت. در ایـن رشـته       هـاي دانشـگاه   ویـژه بـراي رشـته    بسیار مهم آموزشی، به

به . ایــن دوره )4(گــرددي و آمـوزش عملــی قلمــداد مـی  آمــوز مهــارتیــک فرصـت بــراي یــادگیري تجربـی،    عنــوان بـه 
اي برزي اســــت کــــه در آن فرصــــتی ارزشــــمند موآ رتمهاو عملی زش مو، آتمرینر، حین کامفهــــوم یــــادگیري 

هـــاي د مهـــارتبهبوه، نشگااز دا شـــده کســـبهـــاي دن مهـــارتبرر بهکا، کسب تجربه عملی منظـــور بـــهن نشجویادا
. دوره کــارآموزي زمــانی مناســب بــراي انجـــام     )5(اســت شغلی ي جدیــد  هــا  فرصــت د یجادي و افرمــدیریتی و  

نـد بـین صـنعت و    زیـر نظـر مربیـان دانشـگاهی و کارشناسـان صـنعت اسـت و شـرایط واقعـی بـراي پیو           وخطـا  آزمون
 اساسـی  بخـش .  )6(شـود   بـراي کـار در جامعـه آمـاده مـی      آموختـه  دانـش دانشگاه رقم خواهد خورد و نیـروي جـوان   

. در کـل، دوره کـارآموزي منجـر بـه کسـب تجـارب       )7(دهـد   در ایـن بـازه زمـانی رخ مـی     عملـی  هـاي  آموزش مهـارت 
 آموختگـــان دانــش  ر درکاي نیادبه اي ورود گی بردماد آیجاا همچنـــین وعملــی ارزنـــده و بهبــود رفتـــار و نگــرش    

  .  )8(شود می

ــی ا ــمارزشــیابی یک ــدي در     ز مه ــات بســیار مفی ــوزش اســت و اجــراي صــحیح آن اطالع ــد آم ــرین مراحــل در فراین ت
توانـد مبنـاي بسـیار مفیـدي      کنـد و مـی   هـاي آموزشـی فـراهم مـی     سـازي برنامـه   ریـزي و پیـاده   مورد چگـونگی طـرح  

 نتــایج براســاس مــداخالتانجــام و  اصــولی هــاي ارزشــیابی، درواقــع. )9(بــراي ارزیــابی عملکــرد آموزشــی باشــد 
ــیابی ــأث ،ارزش ــود در یر مســتقیمت ــدفرآی بهب ــ ن ــته دارد  آموزش ــک رش ــداف آموزشــی ی ــه اه ــتیابی ب . )10( ی و دس

دارد د و کارآمـد  اسـتاندار کارآموزي ماننـد سـایر واحـدهاي درسـی، نیـاز بـه ارزشـیابی دارد و ایـن امـر نیـاز بـه ابـزار             
ــا اســتفاده از آن بتــوان بــه ــا اســتفاده از )11(گیــري کــرد را انــدازه آموزشــی و مــورد انتظــار اهــدافدرســتی  کــه ب . ب

ــی   ــان بیشــتري م ــا اطمین ــري ب ــزار معتب ــین اب ــه  چن ــت برنام ــوان موفقی ــاي ت ــه ه ــاي   مداخل ــود و  ارتق ــراي بهب اي ب
هــاي  بررســی ویژگــی و ســتاندارد ارزشــیابیا یــک ابــزار تهیــه.  لــذا )12(کارآمــدي دوره کــارآموزي را ارزیــابی کــرد 

از همـان رشـته     متخصـص  گـروه  توانـد توسـط یـک   کنـد کـه ایـن مهـم مـی      سنجی آن اهمیت دوچندان پیدا مـی  روان
  .  )14, 13( گیرد انجام تحصیلی

ــه  ــی کــار اي رشــته مهندســی بهداشــت حرف ــه در مقطــع   ، یکــی از رشــتهو ایمن ــوم پزشــکی اســت، ک هــاي مهــم عل
ــی آن، دوره ــم        کارشناس ــی و مه ــش اساس ــن دوره بخ ــت. ای ــروري اس ــاتی و ض ــیار حی ــه بس ــارآموزي در عرص ي ک

 وظـایف  انجـام  بـراي مقطـع کارشناسـی ایـن رشـته      دانشـجویان شـود و   یمـ محسـوب  مقطع کارشناسـی ایـن رشـته    
ـ   و توقعـات  نیازهـا،  بتواننـد  تـا  هسـتند  هـاي خـاص  مهـارت  کسـب  نیازمنـد سـالمت شـغلی   عرصـه   در خـود  اي هحرف
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ــارات ــاي  انتظ ــتهاعض ــارگر را    یئ ــا و ک ــات کارفرم ــین توقع ــی و همچن ــرآوردهعلم ــازند ب ــوه   .س ــه، نح ــن رابط در ای
ــل   دغدغــهتــرین  ممهــ ارزشــیابی کــارآموزان یکــی از هــا بــراي کــارآموزان و حتــی اســاتید ایــن رشــته اســت. از دالی

یالن دارد. التحصــ فــارغیر بســزایی در معــدل نهــایی تــأثواحــد) کــه  16اهمیـت آن تعــداد واحــدهاي ایــن دوره اســت ( 
. طبــق جسـتجویی کــه تــیم تحقیـق بــا بهــره   )15(ي علـوم پزشــکی نیــز وجـود دارد   هــا رشــتهایـن دغدغــه در دیگـر   

در مـورد  اي  گونـه مطالعـه   یچهـ شـد تـاکنون    گیري از مشـاوره متخصصـین و نیـز منـابع پژوهشـی داشـتند، مشـخص       
ــه   ــته مهندســی بهداشــت حرف ــارآموزان رش ــیابی ک ــار اي ارزش ــی ک ــران و ایمن ــده اســت  در ای ــارتی در  انجــام نش بعب

ــه اي  کشــور  ــراي ارزشــیابی کــارآموزان رشــته مهندســی بهداشــت حرف ــزار اســتاندارد ب ــک اب ــی کــار ی وجــود  و ایمن
ي یکســان نــه تنهــا بــین دانشــگاه و نـدارد و ســالیق متعــدد اســاتید و مربیــان منجـر شــده اســت کــه وحــدت رویـه ا   

دلیــل  توانـد بـه   یکـی از دالیـل ایـن امـر مـی      .بعضـا بـین اسـاتید و مربیـان یـک گروه(دانشـکده) وجـود نداشـته باشـد         
 فرآینـد  در موجـود  مشـکالت  از کـی لذا یفقـدان یـک ابـزار اسـتاندارد و معتبـر بـراي ارزشـیابی کـارآموزان باشـد.         

 معیارهـاي  بـا  ابـزاري  فقـدان  ، و ایمنـی کـار   رشـته مهندسـی بهداشـت حرفـه اي     کـارآموزي  در بـویژه  ارزشـیابی، 
علمـی و   هـاي مهـارت  از اطمینـان  کسـب  بـر  مناسـب  ارزشـیابی  تـأثیر  بـه  توجـه  بـا  .ارزشـیابی اسـت   بـراي  عینـی 

ــارآموز و هم  ــه  کارشناســی دانشــجویان ک ــراي اجــراي برنام ــایج آن ب ــتفاده از نت ــین اس ــه چن ــاي مداخل ــد  ه اي هدفمن
ــراي بهبــود و ارتقــاي ایــن دوره ــه درس   ب ــوگیري از اعمــال ســلیقه در نمــره دهــی ب ــارآموزي 16و نیــز جل ، واحــد ک

 مـورد انتظـار در   هـاي مهـارت  گیـري  انـدازه  و اعتبارسـنجی ابـزار ارزشـیابی اسـتاندارد بـراي      تـدوین  باهدف فرآیند این
در دانشــگاه علــوم پزشــکی  و ایمنــی کــار اي دانشــجویان رشــته مهندســی بهداشــت حرفــه دوره کــارآموزي در عرصــه

  شد.  انجام کشور سطح دانشگاه هايو براي اولین بار در  شاهرود

  :نس)ا(با ذکر رفر مرور تجربیات و شواهد خارجی

ــرد  ــی عملکـ ــارآموزانبررسـ ــاتی، کـ ــتیابی  اطالعـ ــزان دسـ ــورد میـ ــاوت در مـ ــراي قضـ ــان را بـ ــه  آنـ ــداف بـ اهـ
 رشـــته تحصــیلی مـــورد را در ارتبـــاط بــا   کــارآموزان هـــاي مهــارت آورد و مــورد نظـــر فــراهم مـــی  آموزشــی  

ــی  ــرار مـ ــاوت قـ ــدقضـ ــه    .)16(دهـ ــارآموزي در عرصـ ــعیت کـ ــی از وضـ ــحیح و دقیقـ ــیابی صـ ــک ارزشـ ــر یـ اگـ
ــاس            ــر اس ــرد و ب ــی ب ــارآموزي پ ــی ک ــوت دوره آموزش ــعف و ق ــاط ض ــه نق ــوان ب ــی ت ــود م ــرا ش ــارآموزان اج ک

ــرد   ــان کـ ــاراموزي بیـ ــود کـ ــت بهبـ ــه اي در جهـ ــدامات مداخلـ ــا )18, 17(آن اقـ ــه عبـ ــیابی رتی بـ ــیوه ارزشـ شـ
  .)19(با یادگیري ارتباط دارد و میتواند موجب یادگیري سطحی یا عمیق شود

ــال ــت ) Beard)2007 بـــراي مثـ ــارآموزااهمیـ ــیابی کـ ــیف کـــرد: ن ارزشـ ــه توصـ ــاترا اینگونـ  مربـــوط اطالعـ
 هــاي دوره بــه مربــوط هــاي دیــدگاه همچنــین و کــارآموزان رفتارهــاي و هــا مهــارت دانــش، صــفات، بــه

ــار، ــرات و هــا فعالیــت ک ــی ارائــه را درســی برنامــه تغیی ــیابی کــارآموزان بــر مبنــاي      دهــد م لــذا کــه ارزش
  .)20(مطرح استبه عنوان یک چالش اساسی در نظام آموزشی ها سرفصل 
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Weimer)2010(  ســــخن مــــی گویــــد در  از افـــزایش تجــــارب و کــــارایی کــــاراموزان در دوره کــــارآموزي
ــرار           ــود ق ــان خ ــاتید و مربی ــیابی اس ــورد ارزش ــد م ــق و نظامن ــور دقی ــد بط ــده ان ــه ش ــان متوج ــه آن ــامی ک هنگ

 .)21(می گیرند

Tara)2018( ، Finkel )2014(  ــز ــزارش داد)Weigand )1999و نیــ ــدگــ ــه نــ ــد  کــ ــی تواننــ ــاتید مــ  اســ
  .)24-22(ندنمایکارآموزان را بر اساس پرسشنامه روایی شده ارزشیابی 

Giganc)2002(  وGibbons)2001(   ــین ــات  )Zimmerman )1988و همچنــــــــــــ در تحقیقــــــــــــ
ــه    ــد ک ــالم کردن ــود اع ــیخ ــا روش از یک ــج ه ــرايي رای ــی  ب ــب روای ــزار، کس ــواهی اب ــروه از نظرخ  گ

ــه متخصصــین ــودن تأییــد مناســب منظــور ب ــراي نظــر مــورد محتــواي ب ــژه  هــاي موقعیــت ســنجش ب وی
  .)27-25(است

 

نس اطور کامل ذکر و رفره بی این نوآوري در دانشگاه و کشور یمرور تجربیات و شواهد داخلی (در این بخش سوابق اجرا
  :ذکر شود)

و  همانطور که پیشتر گفته شد در ایران یک ابزار استاندارد براي ارزشیابی کارآموزان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي
وجود ندارد و سالیق متعدد اساتید و مربیان منجر شده است که وحدت  و حتی دیگر رشته هاي بهداشت ایمنی کار

  و مربیان یک گروه(دانشکده) وجود نداشته باشد. رویه اي یکسان نه تنها بین دانشگاه و بعضا بین اساتید

 از جمله رشته مدیریت پرستاري ي محدودالبته توسعه ابزار استاندارد براي ارزشیابی کارآموزان در بعضی از رشته ها
.این پژوهشگران بدلیل فقدان ابزاري مناسب براي ارزشیابی کارآموزان و شده استارائه  )28(توسط امینی و همکاران

  .حل مشکالت ناشی از این موضوع یک ابزار استاندارد بصورت پرسشنامه روایی شده طراحی کردند

 می را اندازه دانشجویان تحصیلی عملکرد که هایی آزمون.آزمون است تحصیلی، پیشرفت گیري اندازه وسیله ترین مهم

 گیري براي اندازه ها آزمون این از یک کدام از که تصمیم این در خصوص .شوند می تقسیم عینی و انشایی به گیرند،

  .)29(ندارد وجود نظر توافق اساتید، شود بین استفاده دانشجویان تحصیلی عملکرد

 تبریز پزشکی علوم دانشگاه عرصه در کارآموزي در دانشجویان اي حرفه هاي توانمنديدر مطالعه اي مشخص گردید

 هاي مکانیزم و سرپرستی نظارت، انگیزشی، و حمایتی محیط فقدان از ناشی می تواند که نبود حد مطلوب در

 کارآموزي دوره مقطع هاي آزمون کیفی و کمی هاي شاخص بررسی.در مطالعه اي تحت عنوان )30(مدیریتی باشد

 سؤاالت طراحی قواعد با منطبق و استاندارد سؤاالت ارائه اهمیت به توجه بانشان داده شد که  عمومی پزشکی

 طراحی آموزشی هاي دوره برگزاري و امتحانی سؤاالت بازبینی مستمر مناسب، هاي آزمون برگزاري در اي چندگزینه

 در آزمون برگزاري از قبل ها بعدي آزمون دو جدول تهیه بر تأکید و استاندارد سؤاالت بانک ایجاد امتحانی، سؤاالت
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 آموزشی عنوان شناختی اهداف برگیرنده در آزمون سؤاالت این ونگی طرحچگ.)31(دارد تاثیر سؤاالت کیفیت ارتقاي

در مطالعه اي )32(است گیري اندازه و مشاهده قابل مطمئن طور به اهداف این که باشد مربوطه درس طرح در شده
 مامایی دانشجویان و زایمان بارداري کارآموزي در مربی توسط ارزشیابی و خودارزشیابی مقایسهدیگر تحت عنوان 

 دانشجویان که است آن بیانگر و مشابه اندانشجوی و اساتید ارزشیابی نتایجنشان داد که  شهرکرد پزشکی علوم دانشگاه

 ارزشیابی براي دانشجویان از نظرخواهی .دهند قرار قضاوت مورد مانند اساتید را خود عملکرد توانند می نسبی بطور

  .)33(شود واقع مفید کنونی نمرات ارزشیابی اصالح در می تواند استاد ارزشیابی در آن بکارگیري و خود

آماده سازي، چگونگی تجزیه و تحلیل موقعیت و تطبیق متدولوژي، فعالیت صورت گرفته را بنویسید ( شرح مختصري از
  :اجرا و ارزشیابی را در این بخش بنویسید)

 

  ات فرآیندکلی .1

سـال دوم   شـاهرود در طـی نـیم    پزشکی دانشگاه علوم بهداشت دانشکده اي در گروه مهندسی بهداشت حرفه فرآیند این
شد و دانشجویان این دو دوره با استفاده  انجام 1396-1397 سال تحصیلی دوم  تا نیم 1395-1396هاي تحصیلی   سال

اساتید و دانشـجویان   )1پژوهش در سه گروه هدف شامل:  قرار گرفتند. جامعهشده مورد ارزیابی  از ابزار ارزشیابی طراحی
اي صـنایع بودنـد    )کارشناسان بهداشت حرفـه 3اي مرکز بهداشت و  ) کارشناسان واحد بهداشت حرفه2اي ، بهداشت حرفه
واحـد   16در کـل   کـه  2و  1نوعی مرتبط با بحث آموزش و پیگیري امور کارآموزي در عرصه (شامل عرصه  که هر یک به

  اي بودند.   مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه است) دانشجویان

  

  نحوه اجراي دوره کارآموزي .2

ــارآموزي دوره ــزان     ک ــه می ــه اي ب ــت حرف ــی بهداش ــته مهندس ــی و  16رش ــد درس ــه واح ــدت  ب ــرم  م ــک ت ی
  تحصیلی کامل می باشد.

ــروع کارآموزي)  ــرم (و شـ ــداي تـ ــجویاندر ابتـ ــتی و     در دانشـ ــز بهداشـ ــا از مراکـ ــبح هـ ــه و صـ ــه هفتـ ــی سـ طـ
صــنایع بصــورت گروهــی بهمــراه اســتاد مربوطــه بازدیــد بعمــل مــی آورنــد و نســبت بــه وظــایف آنهــا در              

  راستاي اهداف آموزشی بصورت عملی آشنا شده و موارد را از نزدیک مشاهده می نمایند.

ــه        ــی ک ــاي آموزش ــاه ه ــز در کارگ ــه، نی ــه هفت ــن س ــاي ای ــر روزه ــی     در عص ــزار م ــکده برگ ــروه دانش ــط گ توس
شــود شــرکت خواهنــد نمــود ایــن کارگــاه هــا بــا هــدف توانمنــد ســازي بیشــتر کــارآموزان و در راســتاي              

ــاه        ــد از کارگـ ــا عبارتنـ ــه آنهـ ــد از جملـ ــی باشـ ــارآموزي مـ ــاي دوره کـ ــل هـ  -GIS- AutoCADسرفصـ
SPSS-...روش تحقیق و .  
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ــک از دانشــ      ــی،هر ی ــه آموزش ــه هفت ــن س ــام ای ــد از اتم ــده      بع ــین ش ــبالً تعی ــه ق ــز ک ــنایع و مراک ــه ص جویان ب
ــدت         ــه مـ ــداقل بـ ــان ترم(حـ ــا پایـ ــه روزه تـ ــاري اداري و همـ ــاعات کـ ــوده و در سـ ــه نمـ ــت ،مراجعـ  204اسـ

ســاعت) حضــور خواهنــد داشــت و بــه اجــراي وظــایف و فعالیــت هــاي علمــی و آموزشــی رشــته تخصصــی            
  خود خواهند پرداخت .

ــارآموزان   ــار از کـ ــورد انتظـ ــاي مـ ــت هـ ــاه     فعالیـ ــب کارگـ ــارآموزي) در قالـ ــنعت(محل کـ ــرا در صـ ــت اجـ جهـ
هـــاي آموزشـــی و دســـتورالعمل، بـــا جزییـــات کامـــل بـــه آنـــان انتقـــال مـــی گـــردد و در نهایـــت کـــارآموزان  
ــت      ــا فرمـ ــارآموزي بـ ــزارش کـ ــک گـ ــب یـ ــا را در قالـ ــت هـ ــایف و فعالیـ ــن وظـ ــود از ایـ ــرد خـ ــزارش عملکـ گـ

ر تــرم) ایــن گــزارش بــه اســاتید گــروه ارایــه       فصــل) آمــاده خواهنــد نمــود و زمــان مقرر(اواخــ      7مشــخص(
  می گردد.

) در فایـــل گـــزارش دانشـــجویان،آنرا بـــراي    Commentاســـاتید پـــس از ارائـــه نظـــرات و پیشـــنهادات(     
ــن          ــدد ای ــجو مج ــد و دانش ــدام نماین ــا اق ــرایش ه ــالحات و وی ــه اص ــبت ب ــا نس ــوده ت ــال نم ــددا ارس ــجو مج دانش

ــات      ــه اس ــایی ب ــد نه ــت تایی ــده را جه ــالح ش ــل اص ــاي      فای ــی روزه ــه در ط ــن مرحل ــد از ای ــوده بع ــال نم ید ارس
ــواالت         ــه سـ ــدهی بـ ــارآموزي و جوابـ ــزارش کـ ــه گـ ــه خالصـ ــه ارائـ ــبت بـ ــجویان نسـ ــده دانشـ ــخص شـ مشـ
ــارآموزي       ــرم کـ ــک تـ ــارآموزان از یـ ــارتی کـ ــود .بعبـ ــد نمـ ــدام خواهنـ ــفاهی) اقـ ــورت شـ ــالی اساتید(بصـ احتمـ

  خود دفاع می نمایند.

  کارآموزي خود با سه قسمت/نفر همکاري و ارتباط دارد(گروه هاي سه گانه):بطور کل یک کارآموز در طی دوران 

ــت       ــناس بهداشـ ــز کارشـ ــت و نیـ ــز بهداشـ ــناس مرکـ ــی دانشکده،کارشـ ــروه آموزشـ ــی گـ ــأت علمـ ــاتید هیـ اسـ
  حرفه اي صنعت/مرکز(و یا نماینده مدیریت ارشد).
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  طراحی ابزار ارزشیابی   .3

ان آموزش پزشکی، آموزشی و پژوهشی؛ برنامـه آموزشـی دوره کارشناسـی    متخصص از میزگرد جلسه 4تشکیلدر ابتدا با 
اي مصوب وزارت بهداشت با محوریت وظایف حرفه اي دانش آموختگان و وظـایف   پیوسته رشته مهندسی بهداشت حرفه

گروهی از  افکار و ادراکاتنظرات، منظور استخراج به  این روش کهر د کارآموزان مورد بحث گروهی و بررسی قرار گرفت.
 )34(شود،استفاده شدیبه شکل گروهی م و بحث مشترك در مورد موضوعی خاص، اقدام به مصاحبه ویژگی هايافراد با 

  بر مبناي آن تربیت گردد: التحصیل  این رشته که در نهایت سه حیطه (بعد) تعریف گردید که ضروري است یک فارغ

هـا اسـت.     شامل معیارهاي اولیه جهت نیل به اهداف آموزشی طبق سرفصـل  یادگیري:و  یاول) اهداف آموزش یطهح
  .)36, 35(التحصیلی یاد بگیرد  درواقع علوم و فنونی است که باید یک کارآموز کارشناسی در شرف فارغ

ي عملکردي کـارآموز در بخـش رفتـاري و نیـز     معیارها ي (اهداف رفتاري):و فرد یریتیمد يها ) مهارتدوم یطهح
 و اقـدامات  اي بهداشـت حرفـه   مـدیریتی  نقـش  پذیرش يبرا را  دانشجو که است عملکردهاي شاملاست که مدیریتی 

مـدیریتی   ویژه هاي مهارت عنوان به مجرب،ان متخصص از نظر . این حیطهنمایدمی آماده در اجتماع آن با مرتبط اجرایی
  .)38, 37( است مرسومو فردي 

هاي شخصـی   ترکیبی از ویژگی): ینی (اهداف مدیریتیو کارآفر یشغل يا حرفه يها یت) توسعه صالحسوم یطهح
این حیطـه   .)40, 39( مستقیم در عملکرد فرد تأثیر دارد طور بهکه است ها، خصوصیات و رفتارهایی و شخصیتی، مهارت

قابلیت و توانـایی الزم بـراي   فرد  دیگر عبارت به است؛اي خاص  به حرفه شدن واردبراي فرد آمادگی کافی میزان  ازحالتی 
-41(هـاي جدیـد بپـردازد     آفرینی موقعیـت  هاي مختلف به ارزش باشد و قادر باشد با ایجاد فرصتانجام آن کار را داشته 

43(  .  

دانشجوي کارآموز  
رشته مهندسی   

بهداشت حرفه اي و 
 ایمنی کار

اساتید هیأت 
علمی گروه 

 آموزشی دانشکده

کارشناس 
بهداشت حرفه 

مرکز/اي صنعت  

کارشناس 
 مرکز بهداشت 
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، مربوطـه  متـون  بررسیاین معیارها بر اساس  شد.تهیه  گانه سه اهدافاین  با متناسب و جامع ارزشیابی معیارهايسپس 
اي  کارشناسان واحـد بهداشـت حرفـه    ،اي در رشته مهندسی بهداشت حرفهمربیان مصاحبه و استفاده از تجارب اساتید و 

عنوان یک چارچوب مفهومی براي طراحی  اي تعیین شد. از این معیارها به مراکز بهداشت و نیز کارشناسان بهداشت حرفه
 هـاي  گویـه  معیارهاي هر حیطه، فراوانی ها استفاده شد. سپس متناسب با این چارچوب مفهومی و با در نظر گرفتن گویه

 ي همـه  سـازي  گویـه  رونـد  در موردسـنجش  بعد با گویه هر مفهومی تناسب شد. حفظ تدوین ها آن مامیت براي متناسب
هـا از مقیـاس    دهـی گویـه   سنجی پرسشنامه، براي نمـره  هاي روان در نهایت بعد از ارزیابی ویژگی .شد گرفته نظر در ابعاد

بـراي  نمره عالی استفاده شد. ) 5( یعالو ) 4( )، خوب3( )، متوسط2( یفضع )،1ضعیف ( یلیخامتیازي شامل  5لیکرتی 
بـا حـداقل    بخـش  یتعملکـرد غالبـاً رضـا   بـراي  ترین راهنمایی؛ نمره خـوب   مناسب و بدون نیاز به کوچک یارعملکرد بس

عملکـرد نامناسـب و    بـراي  عملکرد مناسب و نیازمند راهنمایی و سرپرسـتی؛ نمـره ضـعیف   براي راهنماي؛ نمره متوسط 
نامناسب و نیازمند راهنمایی و سرپرسـتی کامـل    یارعملکرد بس براي ضعیف یلیو نمره خ سرپرستی؛ایی و نیازمند راهنم

  در نظر گرفته شد.و دقیق 

  

 سنجی ابزار هاي روان بررسی ویژگی .4
  

  )Validityروایی ( -1-4

 ابهـام  -2 باشند، کوتاه -1: باشند ها ویژگی این داراي ها گویه شد سوال تدوین شده؛ سعی 58صوري  روایی در ابتدا براي
 -5 و باشـند  قسـمتی  تـک  -4 باشد، منفی گویه خود مفهوم نیاز صورت در و نباشند منفی افعال داراي -3 باشند، نداشته

نفر از متخصصان خواسته شد از طریق مقیاس سه آیتمی مرتبط بودن،واضـح   40 ازنباشند لذا براي این مرحله  القاکننده
واضـح   کـامالً مرتبط، درصـد   کامالًسپس براي هر سوال درصد  سوال مورد ارزیابی قرار گیرد. 58بودن و ساده بودن این 

درصد بـود   70زیر تم فوق؛ سه آیسوالی درصد قابل قبول یکی از  و اگر ده و قابل فهم بودن محاسبه شدابودن و درصد س
    .سوال به این طریق حذف گردید 14که  شد فاز پرسشنامه حذ

 IS:Item Impactنمـرات تـأثیر آیـتم (    ازمتخصـص بـا اسـتفاده     10 نظـر  ازهـا   در مرحله بعد، میزان اهمیت گویـه 
score بررسی شد. براي بررسی (IS  هـاي پرسشـنامه را    گویهابتدا از متخصصین خواسته شد تا میزان اهمیت هریک از

(کامالً مهم است) مشـخص نماینـد. سـپس نمـرات تـأثیر از       5مهم نیست) تا  اصالً( 1قسمتی از  5در یک طیف لیکرتی 
  طریق فرمول زیر محاسبه گردید:

   )Impact Score = Frequency (%) × Importanceفراوانی (به درصد)= نمره تأثیر              ( ×اهمیت 

  .)44(باشد  5/1باالتر از  ها آنشوند که نمره  باشد و فقط سؤاالتی حفظ می 5/1ها نباید کمتر از  نمره تأثیر گویه

 Content validity ratioبررسـی روایـی محتـوایی کمـی، از ضـریب نسـبی روایـی محتـوا (         باهدفدر مرحله بعد، 
:CVR و شاخص روایی محتـوا ( )Content validity index  :CVI   بـراي بررسـی   )45() اسـتفاده شـد .CVR  از

نفـر از   10. بـدین منظـور از   )46(د ، اسـتفاده شـ  اسـت هاي کمی تعیین روایی محتوا روش پیشنهادي الوشه که از روش
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هاي پرسشنامه نظر خود را اعالم نمایند. این  گویهخبرگان و متخصصان خواسته شد تا در مورد اهمیت و ضرورت یکایک 
 هـا  آنگویی، روش استفاده از ابزار پژوهشـی بـراي    داراي تخصص و مهارت بودند و قبل از پاسخ موردنظري  ینهدرزمافراد 

  توضیح داده شد.  

  براي هر گویه طبق فرمول زیر محاسبه گردید:CVR آوري نظرات،  پس از جمع

  

  

  که در این فرمول:

neاند. : تعداد متخصصانی است که گزینه مهم و مرتبط را براي هر گویه انتخاب نموده  

N است: تعداد کل متخصصان  .  

 اظهـارنظر روایـی محتـوا    براي هر گویه بر اساس تعداد متخصصانی است که در خصوص قبول قابل CVRحداقل مقدار  
اسـت   62/0قبول  قابل CVRالوشه حداقل مقدار  نظر اساس بر نفر) 10 (تخصصی پانل تعداد اعضاي به توجه با کردند.
  .)47(پذیرش است  نیز قابل 60/0تا  و حتی

نفر از متخصصان درخواست شد سه معیـار   10. از )48(استفاده شد  Waltz & Bausellاز روش   CVIاي بررسی بر
طور جداگانه براي هر گویه بررسی کننـد. متخصصـان مربـوط     میزان تناسب با حیطه، میزان وضوح و میزان سادگی را به

کـامالً مربـوط   « 4، تـا  »مربوط اسـت « 3، »نسبتاً مربوط است« 2، »مربوط نیست« 1خودشان از  ازنظربودن هر گویه را 
، تـا  »ساده اسـت « 3، »نسبتاً ساده است« 2، »ساده نیست« 1کنند. ساده بودن گویه نیز به ترتیب از   یممشخص » است

، تا »ح استواض« 3، »نسبتاً واضح است« 2، »واضح نیست« 1و واضح بودن گویه نیز به ترتیب از » ساده مربوط است« 4
مشخص گردید. سپس براي هر گویه درصد میـزان تناسـب، میـزان وضـوح و میـزان سـادگی و       » واضح مربوط است« 4

  :)51-49(بودن طبق فرمول زیر محاسبه شد فهم قابل

  

  

  

 قبـول  رقابـل یغ 7/0نیازمنـد بـازبینی و کمتـر از     79/0تا  7/0مناسب، بین  79/0بیشتر از  CVI مطابق با دستورالعمل، 
  .   )52(است و باید گویه حذف شود 

  

  

2

2
N

Nn
CVR

e 


CVI= 
اندداده 4و  3تعداد متخصصان که به گویه نمره   

 تعداد کل متخصصان
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  )Reliabilityاعتباریابی ( - 2-4

همسـانی   )  بـرآورد شـد.  یسـنج  آلفاي کرونباخ) و بازآزمایی (دوبارهضریب از طریق محاسبه همسانی درونی  ( یابی اعتبار
هاي یک آزمون است که اغلب براي محاسبه آن ضریب همبستگی آلفـاي کرونبـاخ محاسـبه     درونی همبستگی بین گویه

 آلفـاي  یبو ضـر   جداگانـه بررسـی   صورت به پرسشنامه کل همچنین حیطه و هر هاي گویه که صورت این بهشود. می
بـود،   7/0که ضریب آلفا باالتر از  یدرصورت شد. گزارش و تعیین پرسشنامه براي کل همچنین و حیطه آن براي کرونباخ

نفر از متخصصان شـامل اسـاتید، مربیـان،     20. براي این آزمون، پرسشنامه براي )46(است  قبول قابلهمسانی درونی آن 
هـا مشـغول طـی دوره کـارآموزي      داشت که دانشجویان زیر نظر آناي مراکز به کارشناسان آموزش و واحد بهداشت حرفه

ابـزار، از روش   یريآزمـون تکرارپـذ   يبرانفر کارآموز را مورد ارزیابی قرار دهند.  40شده  ها خواسته بود ارسال شد و از آن
ــون ــازآزمون  -آزم و ضــریب ) ICC: Intraclass Correlation Coefficient() و شــاخص test-retest(ب

شـد. بعـد از    یـل نفر از افراد گروه هدف تکم 10پرسشنامه توسط  آهنگ پیشاستفاده شد. در مطالعه بستگی پیرسون هم
  نمودند. یلپرسشنامه را دوباره تکم دمجدداً همان افرا ،روز 10گذشت 

  

  نهایی ابزار ساخت چگونگی -3-4

 (پیوسـت یـک)  گویـه طراحـی شد   44بعـدي بـا    شـده، در مرحلـه اول یـک پرسشـنامه سـه      با توجه به سـه ُبعـد تعریـف   
اي  هـاي حرفـه   هـاي مـدیریتی و فـردي و توسـعه صـالحیت      که هر یـک از ابعـاد اهـداف آموزشـی و یـادگیري، مهـارت      

  گویه بودند.   10و  20، 14ترتیب داراي  شغلی و کارآفرینی به

ــتم نشــان داد همــه  ــأثیر آی ــه  نمــره ت ــاالي  هــاي طراحــی گوی ــه ین در ایــنداشــتند. بنــابرا 5/1شــده نمــره ب  مرحل
نتـایج   برداشـت شـدند.    مناسـب  و مهـم  گـروه هـدف،   ازنظـر  هـا  آن تمـامی  و نشـدند  حـذف  هـا  گویـه  از کـدام  هـیچ 

ــامع  ــدول  CVIو   CVRج ــره    1در ج ــه نم ــود ک ــاکی از آن ب ــایج ح ــت. نت ــده اس ــه ش ــاي ارائ  CVIو   CVRه
ــه ــا (آشــنایی6هــاي  گوی ــزایش و فنــاوري و علــم تحــوالت و هــا پیشــرفت ب  مهندســی رشــته در تخصصــی دانــش اف

ــت ــه بهداش ــایی29اي)،  حرف ــخیص (توان ــگیري و تش ــار از پیش ــاي ک ــوازي ه ــاره(  م ــاري دوب ــا ک ــزان 43و  )ه  (می
قبــول بودنــد. بنـابراین ایــن ســه گویــه در ایــن   کــار) کمتــر از حـد قابــل  بهداشــت و ایمنـی  اصــول بــا عملــی آشـنایی 

بـود و سـه    85/0 کلـی (برحسـب سـه معیـار آن)     CVI مرحله حذف شـدند. بعـد از حـذف ایـن سـه گویـه، میـانگین        
دسـت آمـد .    بـه  89/0و  85/0، 82/0معیار میـزان تناسـب بـا حیطـه، میـزان وضـوح و میـزان سـادگی آن بـه ترتیـب           

  دست آمد.     به 76/0برابر با   CVRانگین همچنین می

ــدار شــاخص  ــبه ICCمق ــراي پرســش شــده محاس ــا    ب ــر ب ــه براب ــتگی   >P 001/0( 899/0نام ــود. ضــریب همبس ) ب
ــون( ــه اول (  rپیرس ــراي حیط ــازآزمون ب ــون و ب ــه آزم ــایج دو مرحل ــین نت ــ) ب ــداف آموزش ــا  و  یاه ــر ب ــادگیري) براب ی

921/0 )001/0 P< ) 001/0( 901/0ي) برابــر بــا  و فــرد یریتیمــد ياهــ مهــارت)، حیطــه دوم P<   و حیطــه (
ــاي یتتوســعه صــالحســوم ( ــه ه ــغل حرف ــارآفر یاي ش ــر و ک ــنامه   >P 001/0( 899/0ینی) براب ــل پرسش ــراي ک ) و ب

  دست آمد.   ) به >P 001/0( 913/0برابر 
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دســت آمــد  بــه 795/0پرسشــنامه برابــر بــا  کرونبــاخ αگویــه)، میــزان ضــریب  44آهنــگ (مجمــوع  یشپــعــه مطالدر 
ــک)  ــت ی ــه اول (    (پیوس ــراي حیط ــدار ب ــن مق ــه ای ــ ک ــداف آموزش ــا  و  یاه ــر ب ــادگیري) براب ــه دوم 905/0ی ؛ حیط

ینی) و کــارآفر یاي شــغل حرفــه هــاي یتتوســعه صــالحو نیــز حیطــه ســوم ( 735/0ي) و فــرد یریتیمــد يهــا مهــارت(
) Inter-Item Correlations( اي گــزاره  همبســـتگی بـــین بـــود. نتـــایج نشــان داد میـــانگین  716/0برابــر  

ــتگی   198/0 ــود و همبسـ ــالحبـ ــده اصـ ــر   شـ ــین هـ ــؤالبـ ــل(  سـ ــاز کـ  corrected item-totalو امتیـ
correlations  ،(ــه  جــز بــه ــه  44گوی ــه همبســتگی ضــعیف گوی ــا توجــه ب ــذا ب ــود.  ل و امتیــاز کــل  44؛ مناســب ب

پرسشـنامه نهـایی جهـت ارزشـیابی کـارآموزان رشـته مهندسـی         یـت درنها) این گویـه نیـز حـذف گردیـد و     063/0آن(
ــه ــامل ســه حیطــه و  بهداشــت حرف ــه شــد (حیطــه اول:   40 درمجمــوعاي ش ــه تهی ــه 13گوی  19حیطــه دوم:   -گوی

(پیوسـت  دسـت آمد  بـه  835/0کـل پرسشـنامه نهـایی     کرونبـاخ گویـه). میـزان ضـریب آلفـاي      8حیطـه سـوم:     -گویه
     ).چهار

  

  

  آماري:وتحلیل  یهتجز .5

 05/0وتحلیـل شـدند. مقـدار آلفـاي کمتـر از       تجزیـه  19نسخه   SPSSافزار  شده با استفاده از نرم آوري اطالعات جمع
  داري در نظر گرفته شد. عنوان سطح معنی به

  

  شیوه هاي تعامل با محیط که در آن فعالیت نوآورانه به محیط معرفی شده و یا مورد نقد قرار گرفته را ذکر کنید.

مقاله حاصل از ین ابزار در گروه بهداشت حرفه اي دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شاهرود استفاده می گردد.ا
) ارسال گردید که االن روند اسکوپوسطراحی و اعتبارسنجی ابزار به مجله تخصصی سالمت کار ایران(داراي نمایه 

  .)دو(پیوست نهایی ارسال گردیده است ) را طی می نمایدداوري نهایی(اصالحات داوري اجرا و به مجله جهت تایید 

و  9624(کد تصویب دانشگاه علوم پزشکی شاهرودشوراي پژوهشی در ضمن این فرآیند حاصل طرح پژوهشی مصوب 
  .) سه (پیوستاست که گواهی اتمام طرح نیز وصول شده است )IR.SHMU.REC.1396.12کد اخالق 

  دانشگاه هاي علوم پزشکی را نیز دارا می باشد. این ابزار قابلیت اجرا در دیگر
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  .ونه موفق شده است به اهداف خود دست یابد را بنویسیدگحاصل از این فعالیت و این که فعالیت ارائه شده چ نتایج 

ــته     ــه رش ــارآموزي در عرض ــی ک ــد درس ــیابی واح ــراي ارزش ــزاري ب ــار اب ــین ب ــراي اول ــه ب ــن مطالع ــی  در ای ي مهندس
  طراحی و توسعه داده شد. و ایمنی کار اي حرفهبهداشت 

ــر اینکــه نمــی   ــارآموزان عــالوه ب ــد جوابگــوي نیازهــاي اســتفاده از رویکردهــاي ســنتی و قــدیمی در ارزشــیابی ک توان
ــایتی   ــال دارد نارض ــد، احتم ــغلی باش ــی و ش ــهآموزش ــایی ب ــه    ه ــا مطالع ــد. در تنه ــته باش ــراه داش ــامهم ــده انج در  ش

ــارآموزي  ــه ک ــه خصــوص برنام ــاران در دانشــگاه    رشــته مهندســی بهداشــت حرف ــانگیري و همک ــر جه اي توســط دکت
 80ي در بهبـود برنامـه کـارآموزي، حـداکثر     ا مداخلـه علوم پزشکی شـیراز، مشـخص شـد کـه بعـد از اجـراي اقـدامات        

ارزشــیابی  اهمیــت بــه توجــه بــا. لــذا )53(درصــد دانشــجویان بــه عادالنــه بــودن شــیوه ارزشــیابی معتقــد بودنــد  
نیـز   و آموزشـی  اهـداف  بـه  دسـتیابی  میـزان  سـنجش  ودانشـجویان کـارآموز    شـده  کسـب هـاي   و مهـارت  هـا  آموختـه 
ــزار اســتاندار ارزشــیابی    منســجمارزشــیابی  فقــدان ــه اب و یکنواخــت از وضــعیت کــارآموزان ایــن رشــته؛ دسترســی ب

  تواند جوابگوي این نیاز باشد.   شده در مطالعه حاضر می یطراحبسیار حیاتی است که ابزار 

یـده شـده در   د شآمـوز عملـی   هـاي  دوره هـاي  نیـز چگـونگی اسـتفاده از آموختـه     دانـش، مهـارت و   نحـوه ارزشـیابی  
. بـراي ایـن   )54(نظـام آموزشـی علـوم پزشـکی باشـد       هـاي  اولویـت  بایـد در  پزشـکی  علـوم  توسـط فراگیـران   جامعـه 

کـه،   يطـور  بـه اسـتفاده شـود؛    رفتـاري  و عینـی  بسـیار هـاي   منظور، در توسعه ابزار پژوهش حاضر سـعی شـد از گویـه   
ی و فـردي، مـدیریت   هـاي  صـالحیت ، هـا  کسـب مهـارت   در را الزم اثربخشـی  معیارهـاي  بتـوان  آن یريکـارگ  بـه بـا  

   د.ده نشان را به دانشجویان و ایمنی کار اي رشته مهندسی بهداشت حرفه شغلی

ســنجی آن  حیطــه تــدوین شــد و ویژگــی روان 3گویــه در  40در ایــن مطالعــه یــک ابــزار ارزشــیابی اســتاندارد شــامل 
ــراي ارزشــیابی  تائمــورد  ــرار گرفــت. حیطــه اول پرسشــنامه ب ــد ق ــارآموزان در نظــر و  یاهــداف آموزشــی ــادگیري ک ی

 عوامـل  بــه اهـداف مـوردنظر آن بایـد بــه       رسـیدن کــه بــراي   بـوده  آمـوزش فرآینـدي مسـتمر و پویــا     گرفته شـد.  
ــأث، اجــرا، طراحــی .)55( توجــه شــود مختلفــی ــل آن یرارزشــیابی و ت ــر متقاب ــک  يرو هــا ب هــم از عوامــل زیربنــایی ی

رفـع   ی؛آمــوزش  برنامـه در بهبـود و اصـالح    برنامه آموزشـی موفـق اسـت کـه ارزشـیابی و اسـتفاده از نتـایج ارزشـیابی        
نیـل  کسـب اطـالع در مـورد میـزان     . در همـین راسـتا،   )56(اسـت   مـؤثر بسـیار  ایرادات و باال بردن کیفیـت یـادگیري   

. در مطالعــه )57( اســت درســت و اصــولی مســتلزم ارزشــیابی برنامــه آموزشــی کیفیــت يارتقــابــه اهــداف آموزشــی و 
ــا اســتفاده از  ــزار  یطراحــگویــه  13حاضــر، ب هــا و اهــداف  شــده، ســعی شــد جنبــه یطراحــشــده بــراي حیطــه اول اب

  طور کامل دنبال شود و ارزشیابی گردد.   آموزشی رشته به

گویــه بــود. ایــن  19هــاي فــردي و مــدیریتی کــارآموزان بــا مهــارتشــده مربــوط بــه  یطراحــحیطــه دوم پرسشــنامه 
ــا  عنــوان بــههــا در منــابع مهــارت ــایی ارتبــاط ب بــه دیگــران، مشــاوره فــردي و   ي هــدف، ارائــه آمــوزشهــا گــروهتوان

 . یکـی )58(گروهی، گفتگـو و نیـز برقـراري تعامـل سـازنده بـا مدیران،کارشناسـان و کـارگران صـنایع مختلـف اسـت            
 مواجهـه  از ، اطمینـان  و ایمنـی کـار   اي دوران کـارآموزي رشـته مهندسـی بهداشـت حرفـه      در موجـود  هـاي  نگرانی از

هـاي مختلـف رشـته در عرصـه میـدانی، نحـوه مـدیریت ایـن مسـائل و تعامـل            هـا و چـالش   جنبـه  بـا  کـارآموز  کـافی 
کافی کارآموز با محیط اطـراف خـود اسـت و ارزشـیابی و پـایش ایـن مـوارد بایـد در دسـتور کـار مربیـان کـارآموزي و             
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شـنامه مطالعـه   هـاي حیطـه دوم پرس   نیز کارشناسان مسـئول عرصـه باشـد. بـراي ایـن منظـور، بـراي اسـتخراج گویـه         
  حاضر از تجارب متخصصان دانشگاهی و صنعت استفاده شد.  

تــرین رویکردهــاي نظــام آموزشــی نــوین در جهــان، تربیــت نیــروي انســانی کــارآفرین و داراي          مهــم ازجملــه
م آموزشـی نـوین   طـور کـل، نظـا    بـه  .)59(آگـاه و دانـا اسـت     منحصـراً جـاي نیـروي انسـانی     اي بـه  هاي حرفه صالحیت

کـرده و   درك نیازهـاي جامعـه و خـانواده را    بایـد  آموختگـان  دانـش  یـد بـر ایـن دارد کـه    تأکدر حوزه تحصیالت عـالی  
 شـده  سـاخته .در ابـزار ارزشـیابی   )60( تجربیـات دنیـاي واقعـی مـرتبط سـازد      یاد بگیرد چگونه یـادگیري کالسـی را بـا   

 تـرین  مهـم  چراکـه ینی توجـه شـد؛   و کـارآفر  یشـغل  يا حرفـه  يهـا یتتوسـعه صـالح  حاصل از این مطالعه بـه حیطـه   
 حـل  و اسـتدالل  يسـو  بـه  مطالـب،  یادسـپاري  مرحلـه  از کـه فراگیـران را   بایـد ایـن باشـد    آموزشـی  نظـام  وظیفـه 

ــد و مســئولیت اصــلی نظــام  ــه مشــکالت هــدایت نمای ــومهــا رشــتهآموزشــی در  خالقان ــت  ي عل ــد تربی پزشــکی بای
ــش ــه دان ــا آموخت ــا  ه ــل مس ــالق در ح ــارآفرین و خ ــد و ک ــد، کارآم ــد، منتق ــد  ي توانمن ــه باش ــالمت جامع . )61(ئل س

 نقـش  هـاي فـردي و مـدیریتی   و مهـارت  اي حرفـه  هـاي  بـه توانمنـدي   دانشـجویان  دسـتیابی  در عرصـه  در کارآموزي
  .  )62( دارد اساسی

سـنجی ابـزار    ویژگـی روان حـاکی از مطلـوب بـودن     شـده  یطراحـ ابـزار   مثبـت روایـی و اعتباریـابی     ، نتـایج درمجموع
بــا سـه حیطــه   و ایمنــی کـار  اي ي کــارآموزي در عرصـه رشــته مهندسـی بهداشــت حرفـه    اي ارزشـیابی دوره  گویـه  40

و  یاي شــغل حرفــه هــاي یتتوســعه صــالحي و و فــرد یریتیمــد يهــا مهــارتیــادگیري، و  یاهــداف آموزشــمحتــوایی 
توانــد ابی مناســب میـزان اطالعــات و دانــش کـارآموزان، مــی  بـر ارزشــی  افــزون ابــزار اسـتاندارد  ینی بــود. ایـن کـارآفر 

ــراي ارزشــیابی ــوب ب ــزاري مطل در رشــته مهندســی بهداشــت  هــاي شــغلی مــورد انتظــار هــا و صــالحیت مهــارت اب
 بـا  مطالعـه  ایـن  در نویسـندگان  بـوده و  اولیـه  پـژوهش  یـک  ایـن مقطـع کارشناسـی باشـد.     و ایمنـی کـار   اي حرفـه 
ابـزار  تـر   جـامع  کـاربرد  بـراي  بیشـتر  هـاي . بنـابراین، پـژوهش  بودنـد  روبـرو  مختلفـی  هـاي  یتو محـدود  هـا  یکاسـت 
هــاي  دیگــر گــروه در ســنجی و رفــع نــواقص و معایــب آن هــاي روان ویژگــی مجــدد ســنجششــده و نیــز  یطراحــ

یـت یـک   درنهاکـه   گـردد مـی  پیشـنهاد  ي علـوم پزشـکی کشـور   هـا  دانشـگاه  و ایمنـی کـار   اي مهندسی بهداشت حرفه
  واحد به جامعه دانشگاهی عرضه گردد. صورت بهکامل و جامع براي ارزشیابی کارآموزان رشته ابزار 
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  فه اي و ایمنی کارروایی محتوایی کمی پرسشنامه ارزشیابی کارآموزان رشته مهندسی بهداشت حر پیوست یک:

  CVR  گویه  )بعد( حیطه
  

CVI 

تبط
مر

 
ودن

ب
  

ضح
وا

 
ودن

ب
  

 ساده
ودن

ب
  

 اهداف
 و آموزشی

  یادگیري

 0/90 0/90 0/90 0/60 عرصه و صنعت در اي حرفه بهداشت مهندسی رشته وظایف از آگاهی. 1
 0/90 0/80 0/90 0/80 )عمل و تئوري مطالب پیوند( عملی موقعیت با کالسی هاي آموخته و تئوري مطالب دادن پیوند. 2
 0/80 0/90 1/00 0/80 ) غیره و رایج مشکالت و مسایل ها، کرد کار جامعه، در آن جایگاه( اي  حرفه بهداشت مهندسی رشته دقیق شناخت. 3
 1/00 0/80 0/90 0/60 ها آن با عملی کار و رشته کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات با آشنایی. 4
 0/80 0/90 0/80 0/60 کار محیط در تجربه و فن صاحب کارشناسان و اساتید از اي حرفه فنون یادگیري براي ها فرصت از گیري بهره. 5
 0/40 0/30 0/20 0/20 اي حرفه بهداشت مهندسی رشته در تخصصی دانش افزایش و فناوري و علم تحوالت و ها پیشرفت با آشنایی. 6
 0/90 0/80 0/80 0/60 تخصصی دانش افزایش در تالش. 7
 بهداشت و ایمنی انطباق عدم و موجود وضعیت مورد در شفاهی گزارش ارائه یا و کتبی گزارش نوشتن مهارت کسب. 8

 اي حرفه
0/80 0/80 0/80 0/80 

 1/00 1/00 1/00 0/80 کار محیط آور زیان عوامل دقیق شناخت توانایی. 9
 0/90 0/90 0/80 1/00 کاربردي و مناسب پیشگیرانه و اصالحی راهکارهاي ارائه توانائی. 10
 1/00 0/80 0/80 1/00 وظایف انجام حین در کارآمد و علمی هاي روش گیري کار به توانایی. 11
 1/00 1/00 0/90 1/00 صنعت در کارآموزي هاي پایش و ها گیري اندازه نتایج از گیري بهره میزان. 12
 1/00 0/80 0/90 1/00 کارآموزي نهایی گزارش محتوایی و علمی کیفیت میزان. 13
 0/80 0/90 0/90 0/80 کارآموزي نهایی گزارش ظاهري کیفیت میزان. 14

 هايمهارت
 و مدیریتی
 فردي

 0/90 0/80 0/90 1/00 واقعی کاري هاي موقعیت در نیاز مورد عملی هاي مهارت و فنون بهبود و شناسایی. 15
 0/90 0/80 0/80 0/80 کاري استقالل,  نفس به اعتماد ، مدیریتی هاي مهارت مانند فنی غیر هاي مهارت پرورش. 16
 0/80 0/90 0/80 0/60 آینده براي ریزي برنامه و مدیریت بهبود. 17
 1/00 0/80 0/80 1/00 صحیح ارتباط برقراري در مهارت. 18
 1/00 0/80 0/80 0/60 نظارت و کنترل مهارت. 19
 1/00 0/80 0/80 0/60 رهبري و هدایت مهارت. 20
 0/90 0/80 0/80 0/60 اخالقی و آموزشی اصول به توجه با دانشجویی وظایف خصوص در گیري تصمیم مهارت. 21
 0/90 0/90 1/00 0/80 زمان مدیریت در مهارت. 22
 1/00 0/90 0/80 1/00 بحران مدیریت یا بحران شرایط در رهبري توانمندي. 23
 0/90 0/90 0/80 0/60 اقدامات بندي اولویت براي مدیریتی هاي ابزار گیري کار به مهارت. 24
 1/00 0/80 0/80 1/00 سایرین به اي حرفه بهداشت مهندسی اهداف تفهیم و انتقال توانایی. 25
 0/90 0/80 0/90 0/60 واقعی کاري هاي موقعیت در تیمی و گروهی کار براي نیاز مورد هاي مهارت و روحیه بهبود. 26
 0/80 0/90 0/80 0/80 محوله وظایف بهتر پیشبرد براي مشاوره از گیري بهره. 27
 0/80 0/80 0/80 0/60 کارکنان شغلی بهداشت وضعیت بهبود براي مشکالت و موانع تشخیص توانایی. 28
 0/60 0/70 0/50 0/20 )ها کاري دوباره(  موازي هاي کار از پیشگیري و تشخیص توانایی. 29
 1/00 0/80 0/80 0/80 اي حرفه اخالق موازین با آشنایی. 30
 0/80 0/90 0/80 0/60 دانشجویی و اخالقی اصول طبق ظاهري وضعیت رعایت. 31
 0/90 0/80 0/80 0/60 موقع به خروج و کارآموزي محل در موقع به حضور به توجه. 32
 0/80 0/80 0/80 1/00 کارآموزي فرآیند کل در موجه غیر غیبت عدم. 33
 1/00 1/00 0/80 0/60 تکالیف و کارها گزارش موقع به تحویل. 34

 توسعه
 صالحیت

 حرفه هاي
 و شغلی اي

 کارآفرینی

 0/80 0/80 0/80 0/60 )شکوفایی خود راستاي در( عمل عرصه در خویش هاي استعداد و ها توانایی دادن نشان. 35
 0/90 1/00 0/80 0/60 اي حرفه بهداشت مهندسی رشته با مرتبط کارآفرینی و شغلی هاي فرصت با آشنایی. 36
 0/80 0/90 0/80 0/80 اي حرفه ابتکار و نوآوري بروز براي اي زمینه سازي فراهم. 37
 1/00 1/00 0/80 1/00 اي حرفه بهداشت مهندسی رشته در پژوهش و مطالعه براي اندازي چشم کسب. 38
 0/80 0/90 0/80 0/80 اي حرفه هاي مهارت بهبود و کسب در تالش. 39
 0/80 0/80 0/80 1/00 اي حرفه ابعاد در خوداتکایی و نفس به اعتماد داشتن. 40
 0/90 0/80 0/80 0/80 اي حرفه بهداشت مهندسی رشته در کار و کسب اداره و اندازي راه فرایند با آشنایی میزان. 41
 0/90 0/80 0/80 0/80 ) یابی کار( اشتغال براي الزم هاي پیوند برقراري و یابی زمینه مهارت. 42
 0/50 0/50 0/40 0/20 کار بهداشت و ایمنی اصول با عملی آشنایی میزان. 43
 0/70 0/90 0/90 0/80 ها کار گزارش تدوین و تهیه  در خالقیت میزان. 44
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پیوست دو:گواهی ارسال مقاله حاصل از فرآیند به مجله معتبر تخخصی رشته مهندسی بهداشت حرفه اي و 
  طی مراحل نهایی داوريایمنی کار،
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  مختص فرآیند :گواهی اتمام طرح پژوهشیپیوست سه
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پیوست چهار: پرسشنامه نهایی ارزشیابی کارآموزان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی 
  (صفحه یک از دو)کار 

  
    

 
  مربی محترم گروه مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار دانشکده/ استاد  
  /کارشناس محترم بهداشت حرفه ايHSE  مرکز بهداشت/صنایع/بیمارستان ؛ 

  

به شماره دانشجویی ................... ......ارزشیابی کارآموز.......این پرسشنامه در جهت 
   .این درس می باشد برايو استخراج نمره نهایی وي در دوره کاراموزي در عرصه .......................................

   تکمیل شود.صحیح و دقیق لطفا بطور کامل،

بصورت محرمانه  ارزشیابی و نظرات شما نسبت به وضعیت کارآموزدر ضمن تعهد می گردد که کل اطالعات 
  .می گرددحفظ 

  

  :در عرصه را مطرح فرمایید در جهت بهبود دوره کارآموزيخود را  پیشنهادات  بطور کل 
  
  
  
  

  نام و نام خانوادگی:
  

  :/محل خدمتسمت
  

  امضاء :
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  (صفحه دو از دو)پیوست چهار: پرسشنامه نهایی ارزشیابی کارآموزان رشته مهندسی بهداشت حرفه اي و ایمنی کار ادامه 

 حیطه
  گویه  )بعد(

 نظرات

خ
لی

ی
 

یف
ضع

  

ضع
سط  یف

متو
  

وب
خ

  

  یعال

 اهداف
 و آموزشی
  یادگیري

      عرصه و صنعت در اي حرفه بهداشت مهندسی رشته وظایف از آگاهی. 1
      )عمل و تئوري مطالب پیوند( عملی موقعیت با کالسی هاي آموخته و تئوري مطالب دادن پیوند. 2
      ) غیره و رایج مشکالت و مسایل ها، کرد کار جامعه، در آن جایگاه( اي  حرفه بهداشت مهندسی رشته دقیق شناخت. 3
      ها آن با عملی کار و رشته کارگاهی و آزمایشگاهی تجهیزات با آشنایی. 4
      کار محیط در تجربه و فن صاحب کارشناسان و اساتید از اي حرفه فنون یادگیري براي ها فرصت از گیري بهره. 5
      تخصصی دانش افزایش در تالش. 6
      اي حرفه بهداشت و ایمنی انطباق عدم و موجود وضعیت مورد در شفاهی گزارش ارائه یا و کتبی گزارش نوشتن مهارت کسب. 7
      کار محیط آور زیان عوامل دقیق شناخت توانایی. 8
      کاربردي و مناسب پیشگیرانه و اصالحی راهکارهاي ارائه توانائی. 9

      وظایف انجام حین در کارآمد و علمی هاي روش گیري کار به توانایی. 10
      صنعت در کارآموزي هاي پایش و ها گیري اندازه نتایج از گیري بهره میزان. 11
      کارآموزي نهایی گزارش محتوایی و علمی کیفیت میزان. 12
      کارآموزي نهایی گزارش ظاهري کیفیت میزان. 13

 هايمهارت
 و مدیریتی

 فردي

      واقعی کاري هاي موقعیت در نیاز مورد عملی هاي مهارت و فنون بهبود و شناسایی. 14
      کاري استقالل,  نفس به اعتماد ، مدیریتی هاي مهارت مانند فنی غیر هاي مهارت پرورش. 15
      آینده براي ریزي برنامه و مدیریت بهبود. 16
      صحیح ارتباط برقراري در مهارت. 17
      نظارت و کنترل مهارت. 18
      رهبري و هدایت مهارت. 19
      اخالقی و آموزشی اصول به توجه با دانشجویی وظایف خصوص در گیري تصمیم مهارت. 20
      زمان مدیریت در مهارت. 21
      بحران مدیریت یا بحران شرایط در رهبري توانمندي. 22
      اقدامات بندي اولویت براي مدیریتی هاي ابزار گیري کار به مهارت. 23
      سایرین به اي حرفه بهداشت مهندسی اهداف تفهیم و انتقال توانایی. 24
      واقعی کاري هاي موقعیت در تیمی و گروهی کار براي نیاز مورد هاي مهارت و روحیه بهبود. 25
      محوله وظایف بهتر پیشبرد براي مشاوره از گیري بهره. 26
      کارکنان شغلی بهداشت وضعیت بهبود براي مشکالت و موانع تشخیص توانایی. 27
      اي حرفه اخالق موازین با آشنایی. 28
      دانشجویی و اخالقی اصول طبق ظاهري وضعیت رعایت. 29
      موقع به خروج و کارآموزي محل در موقع به حضور به توجه. 30
      کارآموزي فرآیند کل در موجه غیر غیبت عدم. 31
      تکالیف و کارها گزارش موقع به تحویل. 32

 توسعه
 صالحیت

 حرفه هاي
 و شغلی اي

 کارآفرینی

      )شکوفایی خود راستاي در( عمل عرصه در خویش هاي استعداد و ها توانایی دادن نشان. 33
      اي حرفه بهداشت مهندسی رشته با مرتبط کارآفرینی و شغلی هاي فرصت با آشنایی. 34
      اي حرفه ابتکار و نوآوري بروز براي اي زمینه سازي فراهم. 35
      اي حرفه بهداشت مهندسی رشته در پژوهش و مطالعه براي اندازي چشم کسب. 36
      اي حرفه هاي مهارت بهبود و کسب در تالش. 37
      اي حرفه ابعاد در خوداتکایی و نفس به اعتماد داشتن. 38
      اي حرفه بهداشت مهندسی رشته در کار و کسب اداره و اندازي راه فرایند با آشنایی میزان. 39
      ) یابی کار( اشتغال براي الزم هاي پیوند برقراري و یابی زمینه مهارت. 40

 


