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  بسمه تعالي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم

  دانشكده بهداشت

  اي گروه بهداشت حرفه

  

  اي بهداشت حرفه كارشناسي پيوستهنحوه نگارش گزارش كارآموزي دوره  راهنماي

  

 ذيل نكاترعايت  در جهت هماهنگي نظام آموزشي اي، بهداشت حرفه كارشناسيهنگام تهيه گزارش كارآموزي دوره  

  . باشد الزامي مي

  مطالب گزارش كار – 1

  :عناوين مطالبي كه بايد در گزارش كارآموزي آورده شود به ترتيب عبارتند از

 .ركوب شودروي جلد كه بايد در نسخه نهايي ز رمف •

 فرم داخل جلد •

 بسم اهللا الرحمن الرحيم •

 )اختياري( تقديم •

 )اختياري(تقدير و تشكر •

 )مطالب اي از كل صفحه كي خالصه( چكيده •

 فهرست مطالب •

 فهرست اشكال •

 فهرست جداول •

 گزارش اصلي متن •

 مراجع و منابع •

 ها پيوست •

  مطالب تدويننحوه  -2

  .فرم روي جلد و داخل جلد به صورت زير تهيه شود
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  صفحات ابتداي گزارش 2-1

  )مشابه فرم روي جلد( فرم داخل جلد به فارسي: صفحه اول

  بسم اهللا الرحمن الرحيم :صفحه دوم

  .اين صفحه درج شود تقديمات در ،، در صورت تمايل دانشجو تقديم :صفحه سوم

تواند در اين صفحه از كساني يا مؤسساتي كه او را در انجـام كـار و    ، دانشجو در صورت تمايل مي تقدير :صفحه چهارم

  .اند تقدير نمايد تهيه گزارش ياري كرده

از كل مطالب گزارش شامل مقدمه، معرفي محل  انجـام   اي  ر اين قسمت دانشجو بايد خالصهد )چكيده( :صفحه پنجم

كه ذكر  ه شكليب ،از يك صفحهاكثر حجم مطالب اين بخش نبايد حد. ج حاصل را ارائه نمايدآموزي، روش كار و نتايكار

  .بيشتر باشد شود، مي

  :فهرست

  .را همراه با شماره صفحه در اين قسمت درج نمايددانشجو بايد فهرست مطالب گزارش : فهرست مطالب �

درج  جـدا از فهرسـت مطالـب     اي  در صـفحه  ها شكلفهرست بايد در اين بخش : ها فهرست اشكال و نمودار �

  .فهرست مذكور بايد شامل شماره شكل، عنوان شكل وشماره صفحه آن باشد. شود

. درج شود ها و شكل جدا از فهرست مطالب  يا  در اين بخش بايد فهرست جداول در صفحه: فهرست جداول �

  .باشد آن وشماره صفحه جدول، عنوان جدولشماره فهرست مذكور بايد شامل 

 .شود انجام ميها با حروف الفبا و جدا از متن اصلي گزارش  بخش فهرست ات درصفح گذاري شماره: نكته

  :گزارش اصلي متن 2-2

  .شود  تنظيم و تدوين ميبه صورت زير كر شده، متن گزارش كار مطابق ترتيب ذ ،بعد از نگارش مطالب فوق

  : مقدمه

 ،عملكـرد  ،اي مقدمه بايد مطالبي كلي در مورد ايمني و بهداشـت حرفـه  . صفحه با فرمتي كه گفته خواهد شد 2اكثر حد

  .آن باشد و جايگاه نقش

  معرفي صنعت مورد بررسي: عنوان   : فصل اول

هـا بـه صـورت     شپروسه كاري در تمـام بخـ  شامل تاريخچه و جايگاه صنعت در كشور،  همعرفي كامل محل مورد مطالع

كامـل مـواد اوليـه،     ذكر دقيـق و ، اطالعات و آمار كامل پرسنل شاغل در هر بخش به صورت تفكيك شدهتفكيك شده، 

  زائد هر بخش،  و موادمحصوالت جانبي  ،محصوال ت اصلي

  اي صنعت و نحوه ارائه خدمات سالمت كار  شت حرفهساختار تشكيالت بهدا: عنوان :دومفصل 

، چگـونگي پـايش سـالمت كـارگران در     وظـايف آن  هـا و  و مسئوليت اي صنعت ساختار تشكيالت بهداشت حرفهمعرفي 

آور در  نحوه ارزيابي عوامل زيـان اي،  نحوه انجام معاينات قبل از استخدام و دورهمحيط كار، نحوه ارائه خدمات طب كار، 

اي صـنعت بـا    هاي آموزشـي كاركنـان و نحـوه اجـراي آن، چگـونگي تعامـل تشـكيالت بهداشـت حرفـه          ، برنامهصنعت

  ... هاي مربوطه و سازمان

محـل مـورد   ..) بهسازي محيط، نحوه دفع مواد زائد و(در پايان اين فصل دانشجو بايد وضعيت بهداشت عمومي و محيط

  .مطالعه را به طور كامل توضيح دهد

  ايمني در محيط كار :عنوان  :ومسفصل 

، ...)ها، ايمني حريق، ايمني برق، ايمني سـاختمان و   ايمني ماشين آالت و دستگاه(هاي مختلف وضعيت ايمني در بخش

، تعين تعداد افراد در معرض خطـر حـوادث   و تجزيه تحليل آماري آن وضعيت حوادث ناشي از كار در يك سال گذشته

  ....و ل نا ايمن، نحوه گزارش دهي حوادث و ثبت آنهامختلف، شرايط نا ايمن و اعما

  محيط كار عوامل زيان آور: عنوان :مچهارفصل 
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و برجسته نمودن )  رواني ي، شيميايي، ارگونومي، بيولوژيك،فيزيك(پرداختن به انواع عوامل زيان آور موجود در هربخش

ري، چگونگي توليد، تعداد افـراد در معـرض آن   خصوصيات ساختا(تر به عوامل شاخص به صورت دقيق و پرداختن جزئي

آور، اثرات و عوارض احتمالي كه در پرسنل ايجاد شده و در اسناد و مدارك ثبت شـده و يـا بـه وضـوح قابـل       عامل زيان

  .مشاهده است

  موجودآور  عوامل زيان ارزيابي گيري و اندازه  :عنوان :پنجمفصل 

گيري عوامل زيان آوري كه بر اسـاس محـل انجـام     هبراي انداز وسط دانشجوانجام شده ت كار  روشتوضيح كامل و دقيق 

و مقايسـه   هـا  گيـري  نتايج اندازه در اين بخش بايد همچنين .گيري شود و به تشخيص استاد راهنما بايد اندازهكارآموزي 

  .به همراه توضيحات مربوطه ارائه گردد با مقادير استاندارد به صورت جدول و نمودار

   و پيشنهادات نتايج: عنوان :شمشفصل 

بايد نتايج كلي حاصل از ارزيابي محيط كار خود را بصورت بحث علمي مورد تجزيه و تحليل قـرار   در اين بخش دانشجو

 براي كنترل و كـاهش  و قابل اجرا يمنطقهاي كنترلي  حل راه ،دهد و ضمن اشاره به به مشكالت شناخته شده در محل

  .پيشنهاد نمايددليل،  با ذكررا موجود  آور اثرات عوامل زيان

و  در اين قسـمت اطالعـات  ( گيرد ار ميها قر هاي ذكر شده، پيوست بعد از اتمام متن گزارش در فصل :ها پيوست 2-3

  .)شود گزارش ضروري نيست، آورده مي آوردن آنها در متن اصليكه  اسنادي

و  كند بايد با ذكر منبـع مربوطـه باشـد    تمامي مطالب علمي كه دانشجو در گزارش كار عنوان مي: مراجع و منابع 2-4

ليست منابع مورد استفاده بايد مطابق با روش رفرنس . باشد تنها بخشي كه نياز به ذكر رفرنس ندارد خالصه گزارش مي

  .روش ونكوور تهيه شود دريسي نو

   كار گزارش نگارشنحوه  -3

  :باشد زير الزم ميرعايت موارد  ،گزارشمتن در نگارش : تننگارش م 3-1

 .تمامي متن گزارش، معادالت رياضي و عالئم بكار برده شده بايد به وسيله رايانه نوشته شود �

ها كپي شوند، بلكـه الزم   افزار جداول نبايد مستقيماَ از خروجي نرم. ها، بايد توسط رايانه ايجاد شود تمام نمودار �

 .طراحي و تكميل شوند wordبا فرمت فارسي در واژه پرداز است جداول 

و فاصـله  12فونـت   ، Zarيـا   Nazaninقلم مورد استفاده . نوشته شودو قلم  فونتتمامي گزارش بايد با يك  �

 .سطر قرار گيرد 24تا  20در هر صفحه طوريكهب ،5/1ها  سطر

متـر   سـانتي  5/2هاي باال و پايين نيز بايـد   متر و حاشيه سانتي 3حاشيه متن از سمت چپ و راست هر صفحه  �

 .باشد

 .در باالي صفحات مربوط به آن فصل آورده شود بايد عنوان هر فصل �

و از كيفيـت مناسـب    بـوده  شود بايـد كـامالَ واضـح    در صورتيكه تصويري به صورت كپي در گزارش آورده مي �

 .برخوردار باشد

اصطالحات تا حد ممكن به زبان فارسي بيـان  . باشندارسي جمالت حتي االمكان كوتاه و مطابق دستور زبان ف �

 . شوند و در صورت لزوم معادل انگليسي در پاورقي آورده شوند

  ها شماره گذاري 3-2

  صفحات شماره گذاري 3-2-1

صـفحات  . شـوند  اري نمـي ذشماره گـ » فرم داخل جلد، بسم اهللا الرحمن الرحيم، تقديم و تشكر« هاي مربوط به  صفحه 

شماره گذاري صفحات با عـدد از شـروع فصـل    . شوند قبل از متن اصلي گزارش با حروف الفبا شماره گذاري مي و بعدي

  .در وسط و پايين صفحه قرار گيرد صفحه بايد شماره .شود انجام مي) ها پيوست( ول و تا پايان گزارشا

  شماره گذاري عناوين 3-2-2
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و شماره عنوان در سـمت   ه مراتبي با ذكر شماره فصل در سمت راستالزم است عناوين داخل هر فصل به ترتيب سلسل

به عنوان مثـال  . خواهد بود شده Boldو بصورت  اندازه فونت عناوين به نسبت شماره مربوطه. گذاري شوند شماره چپ،

  : ومسدر فصل 

  ايمني برق  3-1

  ايمني حريق  3-2

  ... و

  ها ها و شكل شماره گذاري جداول، نمودار 3-2-3

شـماره  . شـود  با درج شماره فصل و شماره جدول، شكل يا نمودار مشخص مـي  ،در هر فصل، هر جدول، شكل يا نمودار

بـا خـط فاصـله از هـم جـدا       عدددار در سمت چپ نوشته شده و دو وشكل يا نم فصل در سمت راست و شماره جدول،

  . آورده شود فاصله ديگربا يك خط بعد از شماره بايد عنوان جدول شكل يا نمودار. شوند  مي

  به تفكيك سطح تحصيالت هاي مختلف شاغل در بخشپرسنل  دتعدا 3-1جدول:   مثال سومين جدول در فصل اول

  .شود ها، عنوان در زير آنها آورده مي ها و شكل و در مورد نمودارول عنوان جدول در باال در مورد جدا: نكته

  :شماره گذاري روابط رياضي 3-2-4

عدد سمت . گردند يا معادله رياضي به وسيله دو عدد توسط يك خط فاصله از يكديگر تميز داده و مشخص مي هر رابطه

ه بايد هر رابط هاي متغيير .باشد راست نشانگر شماره فصل و عدد سمت چپ نشانگر شماره ترتيب روابط در هر فصل مي

  :  چهارمين معادله در فصل سوم: ثالم. توضيح داده شوند در زير آن و با ذكر واحد سنجش هر متغيير

3-4      
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SPLaT  

Ta  ساعت(مدت زمان مجاز مواجه روزانه با صدا(  

SPL  بل دسي(تراز فشار صوت(  

   :نكات ضروري

بـر روي   pdfو  wordبه صـورت   گزارش كار را كاملدر زمان تحويل گزارش كار به گروه، دانشجو بايد فايل  .1

CD دتحويل ده. 

پايـان نيمسـال   (مقـرر دستور گفته شده تهيه و در تـاريخ  كار خود را بطور كامل و مطابق  دانشجو بايد گزارش .2

 .خود تحويل نمايد وه به استاد راهنمايراز طرف گ )مربوطه

بديهي است در . دانشجو بايد در تمام طول دوره انجام كارآموزي، با استاد راهنماي خود در تعامل علمي باشد .3

اينصورت عواقب هر گونه تأخير در فارغ التحصيلي ايشان بدليل مشكالت احتمالي در گـزارش كـار تهيـه    غير 

  .  باشد شده، بر عهده خود دانشجو مي

 
  باشيدموفق                                                                                                                              
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