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 فصل ّای هختلف پایاى ًاهِ

 

 تاسیخچِ )پشٍػِ تَلیذ( كٌؼت/ تیواسػتاى -

 فصل اٍل )عَاهل سیاى آٍر فیشیکی( -

 تخؾ اٍل: كذا ٍ استؼاؽ 

 تخؾ دٍم: سٍؿٌایی 

 َتخؾ ػَم: پشت 

 تخؾ چْاسم: تٌؾ ّای حشاستی 

 تخؾ پٌزن: فـاس 

 فصل دٍم )عَاهل سیاى آٍر ضیویایی( -

  ٍ تخاست، رسات تخؾ اٍل: ؿٌاػایی هَاد )گاصّا

)... ٍ 

 تخؾ دٍم: اًذاصُ گیشی 

  :تخؾ ػَمMSDS ػن ؿٌاػی هَاد ٍ 

 فصل سَم )ارگًََهی( -

 فصل چْارم )ایوٌی ٍ هذیزیت ریسک( -

 تخؾ اٍل: ایوٌی تشق 

  دٍم: ایوٌی حشیكتخؾ 

 تخؾ ػَم: ایوٌی هاؿیي آالت 

 تخؾ چْاسم: ایوٌی هاؿیي آالت 

 تخؾ پٌزن: ایوٌی کاس دس استفاع 

  :ایوٌی دس آصهایـگاُتخؾ ؿـن 

  5تخؾ ّفتن: ًظامS 

 تخؾ ّـتن: اسصیاتی سیؼک 

 تخؾ ًْن: حَادث ًاؿی اص کاس 

 تخؾ دّن: ٍػایل حفاظت فشدی 

 

 

 

 فصل پٌجن )عَاهل بیَلَصیکی( -

 )بیواری ّای ًاضی اس کار( ضطنفصل  -

 تخؾ اٍل: تیواسی ّای ًاؿی اص ػَاهل فیضیکی 

 ییتخؾ دٍم: تیواسی ّای ًاؿی اص ػَاهل ؿیویا 

 تخؾ ػَم: تیواسی ّای ًاؿی اص ػَاهل تیَلَطیکی 

  تخؾ چْاسم: تیواسی ّای ًاؿی اص ػَاهل

 اسگًََهیکی

 تخؾ پٌزن: تیواسی ّای ًاؿی اص ػَاهل هکاًیکی 

 فصل ّفتن )اهکاًات ٍ تسْیالت رفاّی( -

 فصل ّطتن )پزٍصُ( -

 تخؾ اٍل: هؼشفی پظٍّؾ 

 ّای هَرَد دس هَسد پظٍّؾتخؾ دٍم: داًؼتٌی 

  ػَم: سٍؽ اًزام پظٍّؾتخؾ 

 ِّای پظٍّؾتخؾ چْاسم: یافت 

 تخؾ پٌزن: تحج ٍ ًتیزِ گیشی 

 ضوائن ٍ پیَست ّا -

 هٌابع -
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 بهداشتدانشکده 

 گروه ههندسی بهداشت حرفه ای و ایونی در هحیط کار

 

 

 پایاى ناهه( هشتنپروژه )فصل نحوه نگارش 

دانشجویاى کارشناسی ههندسی بهداشت 

 دانشگاه علوم پزشکی سبزوارحرفه ای 
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آییي  .پشٍپَصال تلَیة ؿذُ داًـزَ )دسكَست تلَیة( تاؿذ توام هـخلات پایاى ًاهِ تایپ ؿذُ هطاتك تا 

. ّوچٌیي لَاػذ ٍ هـخلات تلشیح ؿذُ دس ایي داًـگاُ تاؿذًگاسؽ پایاى ًاهِ تایذ هطاتك سٍؽ هَسد تأییذ 

 دػتَسالؼول سػایت ؿَد.

 

 ضکل ظاّزی پایاى ًاهِالف( 

)کاغز  21×7/29تایپ گشدد. اتؼاد کاغز  مسغوبزوي کاغر سفيد ّای پایاى ًاهِ تایذ کلیِ لؼوت کاغذ ٍ چاپ: .1

A4 تاؿذ.   تایپ ؿَد. ًَع للن هَسد اػتفادُ دس تواهی هتي یکٌَاخت سٍدٍّا سٍی کاغز ( تاؿذ. تواهی هتي 

 : سػایت ؿَدتِ ؿشح صیش ّا ٍ هتي اكلی ّا، صیشتخؾّا دس ػشفللفًَتٍ ًَع اًذاصُ  :فًَت .2

o هتي پایاى( ًاهِ  تا للنB nazanin )14هؼوَلی  

o تیتش فلل( ّا تا للنB nazanin )18 تَلذ  

o تیتش( ّای دسٍى ّش فللB nazanin )16 تَلذ 

o  هتَى اًگلیؼی تا للن  (Times New Roman )14  هؼوَلی 

o  تا فًَت  ًَیغصیشدسTimes New Roman  دس فاسػی  8دس اًگلیؼی ٍ(B nazanin )10هؼوَلی 

ػاًتی هتش اػت، اها فاكلِ ػطشّا دس  5/1فاكلِ ػطشّا دس تواهی پایاى ًاهِ تشاتش  :فاصلِ گذاری ٍ حاضیِ بٌذی  .3

ػاًتی هتش، اص پاییي  3اص ػوت ساػت ٍ تاال  حاؿیِ هتيتاؿذ.   دس ٍسد singleػاًتی هتش هؼادل  1چکیذُ تشاتش 

 ًاهِ سػایت ؿَد.. ایي حاؿیِ ّا تایذ دس ػشتاػش پایاى ذػاًتی  هتش تاؿ 2ػاًتی هتش ٍ اص چپ  5/2

 ،ت داٍساىأّیتائیذیِ  تؼن ا...الشحوي الشحین، ػٌَاى،، كفحات ػفیذ :صفحات پایاى ًاهِ ضوارُ گذاریًحَُ  .4

كفحِ فْشػت  ؿًَذ.تمذین، تـکش ٍ لذسداًی ًیاص تِ ؿواسُ گزاسی ًذاسًذ ٍ رضء كفحات پایاى ًاهِ هحؼَب ًوی

 ؿواسُ گزاسی اصكفحِ چکیذُ ؿشٍع هی ؿَد ؿَد.گزاسی ًویها ؿواسُ ا هطالة رضء كفحات هحؼَب هی گشدد

س تاال ٍ ػوت چپ لشاؿواسُ كفحِ دس  خش هطالة پایاى ًاهِ هی تاؿذ.آتا  ٍ ()تا احتؼاب كفحِ فْشػت هطالة

 .اػت تاال ػاًتی هتش اص لثِ  5/1گیشد. فاكلِ ؿواسُ كفحِ دس حذٍد 

اضافی هطالة اص رکش الصم اػت تٌاتشایي  تاؿذ.كفحِ  150کاسؿٌاػی حذاکخش تؼذاد کل كفحات پایاى ًاهِ همطغ 

 خَدداسی ؿَد.

ّش هحتَای دٌّذُ کِ ًـاى، تایؼتی ػش كفحِ ّاکلیِ كفحات غیش اص كفحات هشتَط تِ ػٌَاى فلل . سز صفحِ:5

 لشاس تگیشد هاًٌذ:حِ، ؿواسُ كفحِ ػوت چپ كف .تاؿذ ٍ دس ػوت ساػت كفحِ لشاس تگیشد داؿتِ ،فلل اػت

 5                                      فلل اٍل: هؼشفی پظٍّؾ                                                                               
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اي ته گونه ؛تايد تا کيفيت مناسة تهيه شوندٍل اّا ٍ رذًوَداسّا، هٌحٌی ،ّاتواهی ؿکل ّا:ٍل ٍ ضکلاجذ. 6

دز  آوزدن ها و جدول ها تايد ته تستية ها اش وضوح کافي تسخوزداز تاشد. تمامي شکلکه کپي تهيه شده اش آن

-ػٌَاى رذٍل ذکس شود. و  4-2و 4-1، جدول 4مثأل تساي جدول هاي فصل  ؛هس فصل شمازه گرازي شوند

چِ رذٍل یا ؿکلی اص رکش گشدد. چٌاى ،هؼوَلی10( B nazanin)تا للن  ّا دس صیشّا دس تاال ٍ ػٌَاى ؿکل

ّا ٍ هشرؼی آٍسدُ ؿذُ اػت، هشرغ دس ػٌَاى رذٍل یا ؿکل رکش گشدد. ّوچٌیي الصم اػت تِ کلیِ ؿکل

 .دادُ ؿَدٍل دس هتي اسراع ارذ

كَست ِدس كَستی کِ یک ػثاست یا ٍاطُ ًیاص تِ تَضیح خاكی داؿتِ تاؿذ، تَضیح ت پاًَیس یا سیزًَیس:. 7

ًَیغ تِ صیشفاسػی ٍ دس  تا حشٍفهتي ّای اًگلیؼی دس ّوچٌیي کلیِ ٍاطُ َد.ؿغ دس ّواى كفحِ اسائِ صیشًَی

 گزاسی ؿواسُ .ؿَد دسد چپ ػوت اص اًگلیؼی پاٍسلی ٍ ساػت ػوت اص فاسػی پاٍسلی ًَؿتِ ؿَد. التیي

 .تاؿذ ای كفحِ كَستتِ ّاپاٍسلی

تِ تشتیثی  هٌاتغ ًگاسؽ ؿَد. دس سٍؽ ًٍکٍَس، Vancouver)) هٌاتغ تِ ػثک ًٍکٍَس ًحَُ ًگارش هٌابع:. 8

 .گشدًذهیتِ تشتیة ؿواسُ دس فْشػت هٌاتغ رکش  ٍ ؿًَذؿواسُ گزاسی هی گیشًذهَسد اػتفادُ لشاس هیکِ دس هتي 

( رکش Persianهماالت فاسػی ًیض تایذ تِ ػثک ًٍکٍَس تِ كَست اًگلیؼی ًَؿتِ ؿَد ٍ دس اًتْای آى کلوِ )

 ؿَد.

اص ٍاحذّای کِ ػیؼتن ٍاحذّای هَسد اػتفادُ هتشیک اػت. دس كَستی  :یگیزّا ٍ ٍاحذ اًذاسُفزهَل. 9

یذ آچِ فشهَلی تشای اٍلیي تاس دس هتي هی ى تش هثٌای هتشیک رکش ؿَد چٌاىآدیگشی اػتفادُ ؿذُ اػت هؼادل 

 .ذًتلاٍیش ؿواسُ گزاسی ؿَ ٍ ّا ًیض هاًٌذ رذاٍلفشهَل  تایذ تؼشیف ؿَد.

 ّای صیش سا داؿتِ تاؿذ:رلذ پایاى ًاهِ تایؼتی ٍیظگی جلذ پایاى ًاهِ:. 11

  هیلیوتش  تا سٍکؾ چشم هلٌَػی )گالیٌگَس( تاؿذ  3تا  2رٌغ رلذ اص همَا تا ضخاهت. 

 ًَِؿتِ ّای سٍی رلذ ت ػشهِ ای ٍ ،ّای ٍیظُهشالثتسؿتِ داًـزَیاى  ّایپایاى ًاهِتشای  سًگ رلذ 

 . صسد تاؿذّا تِ سًگ ًَؿتٍِ  صسؿکی ،آهَصؽ پشػتاسیسؿتِ داًـزَیاى تشای  ٍ کَب ًمشُ كَست 

 .لطغ رلذ ًین ػاًتی هتش تضسگتش اص لطغ کاغز اػت 

 ِػال ًَؿتِ ٍ صسکَب  داًـزَ، ًام (کلوِ اٍل ػٌَاى 10حذاکخش ) دس لؼوت ػطف، ػٌَاى پایاى ًاه ٍ

 ؿَد.

 ًاهِپایاى فصل ّایب(    

 :)ّش تخؾ تایؼتی اص اتتذای كفحِ تؼذ ؿشٍع ؿَد( تاؿذّای صیش هیًاهِ تِ تشتیة ؿاهل تخؾپایاى     
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                  یک كفحِ ػفیذ .1

  الشحینالشحوي ...تؼن اكفحِ  .2

 (ًَؿتِ ؿَد )هـاتِ طشح سٍی رلذ ًاهِهـخلات پایاىكفحِ  .3

  (اختیاسی) دس یک كفحِ تمذین .4

   تـکش ٍ لذسداًی دس یک كفحِ .5

 فْشػت هطالة  .6

 ٍل افْشػت رذ .7

 ّاؿکل ٍ  فْشػت ًوَداسّا .8

 فْشػت پیَػت ّا .9

 ّای پایاى ًاهِهتي اكلی ؿاهل فلل .10

 هٌاتغ  .11

 ّاپیَػت .12

 

 )فصل ّطتن پایاى ًاهِ( پزٍصُ بخص ّایج( 

 فارسی چکیذُ

اًزام سٍؽ ایی اص خالكِگیشی، ًوًَِتؼذاد ًوًَِ، هحل ) سٍؽ پظٍّؾ، صهیٌِ ٍ ّذف، ػٌَاىچکیذُ ؿاهل 

 تاؿذ.کلوات کلیذی ًْایی )پاػخ تِ ػؤال اكلی( ٍ  ًتیزِ گیشی، یافتِ ّا( صهَى آهاسیآپظٍّؾ، اتضاسّا ٍ 

 ًاهِ تایؼتی ًکات صیش سػایت ؿَد:دس ًگاسؽ چکیذُ پایاى

o کلوِ(   300حذاکخش دس ) دس یک كفحِ تاؿذ 

o  ِاكل پایاى ًاهِ، پاػخ ػؤال اكلی ٍ ًحَُ سػیذى تِ ایي پاػخ سا تذّذ.تِ تٌْایی ٍ تذٍى ًیاص تِ هطالؼ 

o  .اص رکش هٌاتغ، اؿاسُ تِ رذاٍل ٍ ًوَداسّا ارتٌاب ؿَد 

o ًاهِ خَدداسی ؿَد.اص دسد هـخلات هشتَط تِ پایاى 

 ٍاطُ کلیذی لاتل رؼت رَ دس ایٌتشًت  5ٍ حذاکخش  3حذالل 

 اٍل: هعزفی پضٍّص بخص

 ِضشٍست ارشای طشح تیاى هؼأل ٍ 

 اّذاف پظٍّؾ 
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 ِپظٍّؾ ّایّا ٍ ػؤالفشضی 

 ّای هَجَد در هَرد پضٍّصدٍم: داًستٌی بخص   

 هَسد 5)داخلی ٍ خاسری( حذاکخش  ّای هشتثطهشٍسی تش پظٍّؾ 

 پضٍّص اًجامسَم: رٍش  بخص

  ارشای طشحسٍؽ 

 خشٍد( هؼیاسّای ٍسٍد ) هـخلات ٍاحذّای پظٍّؾ ٍ 

 شّایرذٍل هتغ 

 گیشیًوًَِ سٍؽ 

  ،حزن ًوًَِ ٍ سٍؽ هحاػثِ آىراهؼِ آهاسی 

  ّاگشدآٍسی دادُ)ّای( اتضاس 

  ّا( اتضاسٍ پایایی تؼییي سٍایی سٍؽ( 

 ُیا سٍؽ ارشا ّاسٍؽ گشدآٍسی داد 

 ُّاسٍؽ تزضیِ ٍ تحلیل داد 

 ّای پظٍّؾهحذٍدیت 

 پظٍّؾ ات اخاللی ظهالح 

 ّای پضٍّصچْارم: یافتِ بخص

 ِّای تَكیفییافت 

 ِّای اػتٌثاطییافت 

 بحث ٍ ًتیجِ گیزیپٌجن:  بخص

  ٍ ی پظٍّؾّایافتِ تفؼیشتحج 

 ِگیشی ًتیز 

  دس پشػتاسیًتایذ کاستشد  

 ّای تؼذیتشای پظٍّؾ ّاپیـٌْاد 

 ( آییي ًگارشُ

)ساٌّوای ٍیشاػتاسی هطالؼِ ؿَد(.  ًاهِ اكَل ًگاسؽ فاسػی سػایت ؿَدّای پایاىدس توام تخؾ

 ًکات صیش هَسد تَرِ لشاس تگیشد:

o ؿشح تی هَسد ٍ طَالًی ٍ خَدداسی اص  ػادُ ًَیؼی 
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o ّا تا کلوات ستط پاساگشاف ّای یک ػطشی ارتٌاب ؿَد ٍّای هٌاػة: اص پاساگشافپاسا گشاف تٌذی

 . ؿشٍع ًـَد

o پیَػتگی ٍ ًظن هطالة 

o ِتذٍى فاكلِ اص کلوِ لثلی اػتفادُ ؿَد. کلوِ ایي ػالین هاًٌذ ًمطِ ٍ ٍیشگَل ٍ ...  ًگاسؿیػالئن را اص اػتفادُ ت

 تؼذ اص آى ّا تا یک فاكلِ ًَؿتِ ؿَد.

o رای آًْاّا تِهاًٌذ آى سػایت اػتمالل کلوات 

o  خَدداسی ؿَد  "هي"ٍ  "ها"هاًٌذ  ضوایش اٍل ؿخقٍ  "هٌْذع"، "دکتش"، "آلا"، "خاًن"کلوات اص رکش

 تزض دس تخؾ تـکش ٍ تمذین

o پشّیض اص ػشلت ادتی 

o ِّااص كحت هطالة اطویٌاى حاكل ؿَد تِ خلَف هطالة تشگشفتِ اص هٌاتغ حاًَیِ ٍ تشرو 

o .اص کلوات هأًَع فاسػی اػتفادُ ؿَد 

 راٌّوای ًگارش رٍی جلذ( ٍ

 جلذ پایاى ًاهِ  طزح رٍی 

  صیش:سٍی رلذ اص تاال تِ پاییي ؿاهل هَاسد 

 آسم داًـگاُ .1

 داًـگاُ ػلَم پضؿکی ػثضٍاس )تذٍى فاكلِ تا آسم داًـگاُ( .2

 ى فاكلِ تا خط لثل(ٍ)تذتْذاؿت داًـکذُ  .3

پشٍطُ ػٌَاى ٍ  دس كٌؼت(تْذاؿت حشفِ ای ٍ ایوٌی کاس ٍضؼیت )ػٌَاى پایاى ًاهِ: تشسػی ًاهِ ػٌَاى پایاى .4

 فاكلِ تا خط لثل( تا یک كَست پش سًگ ) ِت

  ػٌَاى )تا یک خط فاكلِ( .5

 ساٌّوا )تا یک خط  فاكلِ(اػتاد  .6

 )تذٍى فاكلِ تا خط لثل( یا اػاتیذ اػتاد ساٌّوا ًام ٍ ًام خاًَادگی .7

  اػاتیذ هـاٍس )تا یک خط فاكلِ( .8

 اػاتیذ هـاٍس )تذٍى فاكلِ تا خط لثل( ًام ٍ ًام خاًَادگی .9

 ًگاسؽ )تا یک خط فاكلِ( .10

 داًـزَ )تذٍى فاكلِ تا خط لثل( ًام ٍ ًام خاًَادگی .11

  دفاع )هاُ ٍ ػال(تاسیخ 
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 ِصفحِ عٌَاى فارسی داخل پایاى ًاه  

  .خَاّذ تَدتا ّواى فًَت ؿثیِ كفحِ سٍی رلذ 

 رلذ: صسؿکیسًگ 

. 

 صحافی  

هطاتك اكَل ًگاسؽ پایاى ًاهِ داًـکذُ  لثل اص تکخیش پایاى ًاهِ اطویٌاى کؼة ؿَد کِ توام اكَل ًگاسؽ کاهالً

 كحافی سا دسیافت کشدُ تاؿذ. ّای الصم اص رولِ اراصُ  هزَص اػت ٍ

 

 ِهطخصات ًسخِ الکتزًٍیکی پایاى ًاه 

داًـزَ هَظف اػت ػالٍُ تش یک ًؼخِ چاپی اص پایاى ًاهِ خَد، یک ًؼخِ الکتشًٍیکی ؿاهل هتي   

ٍ یک  pdfتلَست یک فایل کاهل دس لالة فشهت    ؿذُ اػت کاهل پایاى ًاهِ ٍ هٌطثك تا ًؼخِ چاپی ًْایی کِ تاییذ

تحَیل تِ گشٍُ،  CD )یک ًؼخِ چاپی تِ ّوشاُ  تحَیل دّذ. CDتش سٍی یک  Wordفایل کاهل دس لالة فشهت 

تحَیل تِ  CD یک ًؼخِ چاپی )دسكَست دسخَاػت( تِ ّوشاُ تحَیل تِ کتاتخاًِ،  CD یک ًؼخِ چاپی تِ ّوشاُ 

هٌَط تِ طی  ٍیالتحلیلی سا تِ تأییذ تشػاًذ. اػالم فاسؽ ًاهِ تایذ آىپغ اص ًگاسؽ ٍ تایپ پایاىداًـزَ اػتاد ساٌّوا(. 

 تاؿذ.ّا تِ تؼذاد هـخق ؿذُ هیًاهِهشحلِ تأییذ ٍ تحَیل پایاى

 

 


