
  بسمه تعالی
  MPH راهنماي کارآموزي 

  هدف : 
  "ارزیابی هدفمند و روشمند یک یا چند مشکل در منطقه مشخص و ارائه روشمند راهکار هاي حل مشکل  "
  

  اهداف اختصاصی :

 آشنایی با مشکالت یک منطقه  •

 نحوه ارزیابی روشمند مشکل  •

 انجام کار گروهی •

 و انجام مراحل مختلف آن  HSRآشنایی با  •

 آشنایی با ارائه روشمند پیشنهاد  •

 آشنایی با نحوه ارائه نتایج •

 آشنایی با سایر روشهاي بکار گرفته شده توسط دیگر دانشجویان  •

 ئه )امدیریت زمان (هم در انجام تحقیق و هم در ار •

 مشارکت در ارزشیابی سایر دانشجویان گروه  •

  

  

  

  
  
  
 
  
  
  
  
  



  راهنماي اجراي برنامه کارآموزي
  
) کارآموزي مورد نظر خود با در نظر گرفتن موارد fildدانشجویان گرامی انتظار می رود نسبت به انتخاب منطقه (از 

  زیر اقدام نمایند :
  
 ( در صورتی که هر دو یک استاد راهنما داشته باشند .) .گروهها ، حداکثر دو نفره خواهد بود  •

ف آموزشی دانشکده  که ترجیحا استاد راهنماي پایان نامه هردانشجو ، یک استاد راهنما از میان گروههاي مختل •

 نیز هست را انتخاب می کند .

  .یک ناظر منطقه اي نیز در محل انجام کارآموزي داشته باشند با نظر استاد راهنما می تواند هر یک از دانشجویان  •

 . دبرسانتهیه و به تایید استاد راهنما  MPHبرنامه زمانبندي در چارچوب زمانبندي کلی کارآموزي گروه  •

دانشجویان در انتخاب فیلد با هماهنگی استاد راهنما ، آزاد هستند و امکان انتخاب محل کار دانشجو به عنوان  •

فیلد کارآموزي نیز وجود دارد مشروط به اینکه در همان واحد مشغول به کارآموزي نشود . مثال چنانچه در گروه 

 اصفهان مشغول به کار هستید ، می توانید گروه مبارزه با بیماریها را براي کارآموزي انتخاب نمایید.بهداشت خانواده 

جانبه دانشجو و استاد راهنما باشد . براي این منظور  دوموضوع انتخابی براي کارآموزي می بایست با هماهنگی  •

ا استاد راهنمو نیز نحوه ارزشیابی ، به امضاي موضوع ، مدت زمان اجراي برنامه ، نحوه گزارش نهایی تعیین متضمن 

 می رسد.

 تکمیل شود. ناظر ( در صورت داشتن ناظر)فرم ارزشیابی (پیوست ) می بایست توسط  •

 استاد راهنما را مرتبا در جریان پیشرفت کار قرار دهید . •

 ارائه نمایند . در زمان تعیین شده به استاد راهنماانتظار می رود دانشجویان گزارش نهایی خود را  •

 استاد راهنما محاسبه خواهد شد . توسطارزشیابی نهایی بر اساس گزارش نهایی  •

چارچوب کلی گزارش پروژه کارآموزي شامل مقدمه و بیان مسئله ، تحلیل وضعیت موجود در منطقه ، روش  •

به توافق دانشجو و استاد راهنما ه گیري و ارائه پیشنهاد ها خواهد بود که بنا یجاجراي پروژه ، یافته ها ، بحث و نت

 تهیه خواهد شد.

  



  
  بسمه تعالی

  MPHفرم ارزشیابی کارآموزي 
  

  
 نظر شما در مورد میزان دستیابی به اهداف آموزشی دروه کارآموزي چیست ؟ -

  
  
  
  
  نظر شما در مورد نتایج به دست آمده از پروژه  کارآموزي و کاربرد آن چیست ؟ -
  
  
  
  
 بهبود دوره کارآموزي در سال هاي آتی دارید ؟چه پیشنهاد هایی براي  -

  
  

  
  
  
 

  امضاي ناظر


