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 ثسوِ تؼبلي

 داًطگبُ ػلَم پضضىي ٍ خذهبت ثْذاضتي دسهبًي لن

 داًطىذُ ثْذاضت

 اي گشٍُ ثْذاضت حشفِ
 

 اي بْداشت حزفِ كارشٌاسي پيَستًِحَُ ًگارش گشارش كارآهَسي دٍرُ  راٌّواي

 

الضاهي  ريل ًىبتسػبيت  دس رْت ّوبٌّگي ًظبم آهَصضي اي، ثْذاضت حشفِ وبسضٌبسيٌّگبم تْيِ گضاسش وبسآهَصي دٍسُ  

 ثبضذ.  هي

 هطالب گشارش كار – 1
 عٌاٍيي هطالبي كِ بايد در گشارش كارآهَسي آٍردُ شَد بِ تزتيب عبارتٌد اس:

 سوَة ضَد.سٍي رلذ وِ ثبيذ دس ًسخِ ًْبيي ص شمف 

 فشم داخل رلذ 

 ثسن اهلل الشحوي الشحين 

 )تمذين) اختيبسي 

 )تمذيش ٍ تطىش)اختيبسي 

 ِهطبلت( اي اص ول صفحِ هي چىيذُ) خالص 

 فْشست هطبلت 

 فْشست رذاٍل 

 ّب فْشست ًوَداس 

 ّب فْشست ضىل 

 گضاسش اصلي هتي 

 هشارغ ٍ هٌبثغ 

 ّب پيَست 

 هطالب تدٍييًحَُ  -2
 فزم رٍي جلد ٍ داخل جلد بِ صَرت سيز تْيِ شَد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 بسمو تعالي

دانشگاه علىم پزشكي و خدهات بهداشتي 

 درهاني قن

 

 دانشكده بهداشت

 

 اي بهداشت حرفوههندسی گروه 

 

 عنوان:

 در... اي حرفو بررسي هسائل ايوني و بهداشت

 

 استاد راىنما

..... 

 

 تييو كننده:

.... 

 

 ...زمان 
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 صفحات ابتداي گشارش 2-1

 ي رلذ(فشم داخل رلذ ثِ فبسسي) هطبثِ فشم سٍصفحِ اٍل: 

 ثسن اهلل الشحوي الشحين صفحِ دٍم:

 ايي صفحِ دسد ضَد. تمذيوبت دس ،، دس صَست توبيل داًطزَ تمذين صفحِ سَم:

تَاًذ دس ايي صفحِ اص وسبًي يب هؤسسبتي وِ اٍ سا دس اًزبم وبس ٍ تْيِ گضاسش  ، داًطزَ دس صَست توبيل هي تمذيش صفحِ چْارم:

 اًذ تمذيش ًوبيذ. يبسي وشدُ

آهَصي، اص ول هطبلت گضاسش ضبهل همذهِ، هؼشفي هحل  اًزبم وابس  اي  دس ايي لسوت داًطزَ ثبيذ خالصِ )چىيذُ( ِ پٌجن:صفح

 ثيطتش ثبضذ. ضَد، وِ روش هي ثِ ضىلي ،اص يه صفحِاوخش حزن هطبلت ايي ثخص ًجبيذ ذ حبصل سا اسائِ ًوبيذ. حذسٍش وبس ٍ ًتبي

 فْزست:

 شست هطبلت گضاسش سا ّوشاُ ثب ضوبسُ صفحِ دس ايي لسوت دسد ًوبيذ.: داًطزَ ثبيذ فْفْزست هطالب 

 فْشسات  دسد ضاَد.   ّاب  ٍ ضىل رذا اص فْشست هطبلت  اي  دس ايي ثخص ثبيذ فْشست رذاٍل دس صفحِ: فْزست جداٍل

 .ثبضذ آى ٍضوبسُ صفحِ رذٍل، ػٌَاى رذٍلضوبسُ هزوَس ثبيذ ضبهل 

 رذا اص فْشست هطبلت دسد ضاَد. فْشسات هازوَس      اي  ّب دس صفحِ ت ًوَداس: دس ايي ثخص ثبيذ فْشسّا فْزست ًوَدار

 ثبيذ ضبهل ضوبسُ ًوَداس، ػٌَاى ًوَداس ٍضوبسُ صفحِ آى ثبضذ.

 ّا تٌظين شَد. ّا: ّواًٌد فْزست جداٍل ٍ ًوَدار فْزست شكل 

 .ضَد اًزبم هي ّب ثب حشٍف الفجب ٍ رذا اص هتي اصلي گضاسش ثخص فْشست بت دسصفح گزاسي : ضوبسًُكتِ

 گشارش: اصلي هتي 2-2

 ضَد.  تٌظين ٍ تذٍيي هيثِ صَست صيش هطبثك تشتيت روش ضذُ، هتي گضاسش وبس  ،ثؼذ اص ًگبسش هطبلت فَق

 هقدهِ:  

ِ      2اوخش حذ ٍ  ًماص  ،ػولىاشد  ،اي صفحِ ثب فشهتي وِ گفتِ خَاّذ ضذ. همذهِ ثبيذ هطبلجي ولاي دس هاَسد ايوٌاي ٍ ثْذاضات حشفا

 ثبضذ.آى  ربيگبُ

  فصل اٍل:  

 /شزكت ......هعزفي صٌعت :فصل عٌَاى

پشٍساِ وابسي   هَلؼيت رغشافيبيي صٌؼت هَسد ثشسسي، ضبهل تبسيخچِ ٍ ربيگبُ صٌؼت دس وطَس،  هؼشفي وبهل هحل هَسد هطبلؼِ

)ضابهل   ضذُاطالػبت ٍ آهبس وبهل پشسٌل ضبغل دس ّش ثخص ثِ صَست تفىيه ، ٍ خالصِ ّب ثِ صَست تفىيه ضذُ صدس توبم ثخ

تؼذاد پشسٌل ثب تفىيه رٌسيتي، سٌي ٍ سبثمِ وبس، ضيفتْبي وبسي، ٍ غيشُ وِ تشريحب ّوِ ايي اطالػابت دس ياه راذٍل آٍسدُ    

 صائذ ّش ثخص،   ٍ هَادهحصَالت ربًجي  ،ت اصليهحصَالوبهل هَاد اٍليِ،  روش دليك ٍ، ضَد(

 فصل دٍم:

 ..... /شزكتدر صٌعتًحَُ ارائِ خدهات سالهت كار  ٍاي  تشكيالت بْداشت حزفٍِ ساختار  :فصل عٌَاى

، چگًَگي پبيص سالهت وبسگشاى دس هحيط وبس، ًحَُ ّب ٍ ٍظبيف آى ٍ هسئَليت اي صٌؼت سبختبس تطىيالت ثْذاضت حشفِهؼشفي 

ّابي آهَصضاي    ت، ثشًبهِآٍس دس صٌؼ اي، ًحَُ اسصيبثي ػَاهل صيبى ًحَُ اًزبم هؼبيٌبت لجل اص استخذام ٍ دٍسُاسائِ خذهبت طت وبس، 

 ... ّبي هشثَطِ ٍ اي صٌؼت ثب سبصهبى وبسوٌبى ٍ ًحَُ ارشاي آى، چگًَگي تؼبهل تطىيالت ثْذاضت حشفِ

تسْيالت ثْذاضاتي ضابهل سخاتىي، سساتَساى،      دس پبيبى ايي فصل داًطزَ ثبيذ ٍضؼيت ثْذاضت ػوَهي ٍ هحيط)ثْسبصي هحيط،

 ٍ..( هحل هَسد هطبلؼِ سا ثِ طَس وبهل تَضيح دّذ. ًحَُ دفغ هَاد صائذ سشٍيس ّبي ثْذاضتي،

   َم:سفصل 

 آٍر هحيط كار فصل: عَاهل سياى عٌَاى

 ّبي رذاگبًِ ثِ صَست صيش ثشسسي خَاٌّذ ضذ. آٍس دس ثخص دس ايي فصل ػَاهل صيبى

 ػَاهل صيبى آٍس ضيويبيي: 3-1

 آٍس فيضيىي: صيبى  ػَاهل 3-2
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 آٍس اسگًََهيىي: ػَاهل صيبى 3-3

 آٍس سٍاًي: ػَاهل صيبى 3-4

 آٍس ثيَلَطيه: ػَاهل صيبى 3-5

تش ثِ ػَاهل ضبخص آى صٌؼت ثاِ صاَست دلياك     آٍس هَرَد دس صٌؼت ٍ ثشرستِ ًوَدى ٍ پشداختي رضئي اًَاع ػَاهل صيبى هؼشفي

لي وِ دس پشسٌل ايزابد  آٍس، احشات ٍ ػَاسض احتوب ضبهل خصَصيبت سبختبسي، چگًَگي تَليذ، تؼذاد افشاد دس هؼشض آى ػبهل صيبى

اضبسُ ثِ ثيوبسيْبي ًبضي اص وابس هشثَطاِ ٍ ياب ػاَاسض سان      ضذُ ٍ دس اسٌبد ٍ هذاسن حجت ضذُ ٍ يب ثِ ٍضَح لبثل هطبّذُ است. 

 ضٌبسي سوَم ٍ هَاد ضيويبيي هَسد استفبدُ ًيض دس ايي فصل هي ثبيست هَسد ثحج لشاس گيشد.

آٍسي وِ ثاش   گيشي ػَاهل صيبى طزَ ثشاي اًذاصُوبس اًزبم ضذُ تَسط داً  ٍ دليك سٍش تَضيح وبهلآٍس  پس اص هؼشفي ّش ػبهل صيبى

ّب ٍ همبيسِ  گيشي ًتبيذ اًذاصُ ِدس اداه. گشدد ، روش هيگيشي ضَد اسبس هحل اًزبم وبسآهَصي ٍ ثِ تطخيص استبد ساٌّوب ثبيذ اًذاصُ

ػبهال   ًتابيذ ولاي حبصال اص اسصيابثي     ساسس  بت هشثَطِ اسائِ گشدد.ثب همبديش استبًذاسد ثِ صَست رذٍل ٍ ًوَداس ثِ ّوشاُ تَضيح

خَد سا ثصَست ثحج ػلوي هَسد تزضيِ ٍ تحليل لشاس دّذ ٍ ضوي اضبسُ ثِ هطىالت ضٌبختِ ضذُ دس هحل، آٍس دس هحيط وبس  صيبى

 روش دليل، پيطٌْبد ًوبيذ.آٍس هَرَد سا ثب  ّبي وٌتشلي هٌطمي ٍ لبثل ارشا ثشاي وٌتشل ٍ وبّص احشات ػَاهل صيبى حل ساُ

 م:چْارفصل 

 : ايوٌي در هحيط كارفصل عٌَاى

ُ  ٍضؼيت ايوٌي دس ثخص ، ٍسابيل ٍ  ّاب، ايوٌاي حشياك، ايوٌاي ثاشق، ايوٌاي سابختوبى        ّبي هختلف)ايوٌي هبضيي آالت ٍ دساتگب

ٍ ...(، ٍضؼيت حَادث ًبضي اص وابس دس ياه سابل گزضاتِ ٍ      تزْيضات حفبظت فشدي ٍ ًحَُ تبهيي، تبييذ ٍ تَصيغ آًْب ثيي پشسٌل

تزضيِ تحليل آهبسي آى، تؼيي تؼذاد افشاد دس هؼشض خطش حَادث هختلف، ضشايط ًب ايوي ٍ اػوبل ًاب ايواي، ًحاَُ گاضاسش دّاي      

 ٍ ضجِ حَادث ٍ حجت آًْب، ًحَُ تحليل حَادث پس اص ٍلَع  حَادث

ٍ تب چْبس اص تَضيحبت اضابفي ٍ تىاشاس ثايص اص حاذ هطبلات هَراَد دس هتاَى ػلواي         ّبي د الػبت فصلاطدس تٌظين : هْن ًكتِ

 خَدداسي ضَد.

واِ   ٍ اساٌبدي  گيشد) دس ايي لسوت اطالػبت اس هيّب لش ّبي روش ضذُ، پيَست ثؼذ اص اتوبم هتي گضاسش دس فصل ّا: پيَست 2-3

 .ضَد( گضاسش ضشٍسي ًيست، آٍسدُ هي آٍسدى آًْب دس هتي اصلي

ٍ تٌْاب ثخطاي    وٌذ ثبيذ ثب روش هٌجغ هشثَطِ ثبضذ توبهي هطبلت ػلوي وِ داًطزَ دس گضاسش وبس ػٌَاى هيزاجع ٍ هٌابع: ه 2-4

ًٍىاٍَس تْياِ   يساي  . ليست هٌبثغ هَسد استفبدُ ثبيذ هطبثك ثب سٍش سفشًس ًَثبضذ وِ ًيبص ثِ روش سفشًس ًذاسد خالصِ گضاسش هي

 ضَد.

  كار گشارش ًگارشًحَُ  -3
 ثبضذ: صيش الصم هيسػبيت هَاسد  ،گضاسشهتي دس ًگبسش : ًگارش هتي 3-1

 .توبهي هتي گضاسش، هؼبدالت سيبضي ٍ ػالئن ثىبس ثشدُ ضذُ ثبيذ ثِ ٍسيلِ سايبًِ ًَضتِ ضَد 

 ّاب وساي ضاًَذ، ثلىاِ الصم اسات      افاضاس  ّب، ثبيذ تَسط سايبًِ ايزبد ضَد. رذاٍل ًجبيذ هستميوبَ اص خشٍري ًشم توبم ًوَداس 

 طشاحي ٍ تىويل ضًَذ. wordرذاٍل ثب فشهت فبسسي دس ٍاطُ پشداص 

  للن هَسد استفبدُ ًَضتِ ضَد. ٍ للن  فًَتتوبهي گضاسش ثبيذ ثب يهNazanin  يبZar ،  5/1ّاب   ٍ فبصلِ سطش12فًَت، 

 سطش لشاس گيشد. 24تب  20دس ّش صفحِ طَسيىِث

  ِهتش ثبضذ. سبًتي 5/2ّبي ثبال ٍ پبييي ًيض ثبيذ  حبضيِ هتش ٍ سبًتي 3حبضيِ هتي اص سوت چپ ٍ ساست ّش صفح 

 دس ثبالي صفحبت هشثَط ثِ آى فصل آٍسدُ ضَد. ثبيذ ػٌَاى ّش فصل 

 اص ويفيت هٌبست ثشخَسداس ثبضذ. ثَدُ ضَد ثبيذ وبهالَ ٍاضح دس صَستيىِ تصَيشي ثِ صَست وسي دس گضاسش آٍسدُ هي ٍ 

 ثبضٌذ. اصطالحبت تب حذ هوىي ثِ صثبى فبسسي ثيبى ضاًَذ ٍ دس  صثبى فبسسي  روالت حتي االهىبى وَتبُ ٍ هطبثك دستَس

 صَست لضٍم هؼبدل اًگليسي دس پبٍسلي آٍسدُ ضًَذ.  

 ّا شوارُ گذاري 3-2

 صفحات شوارُ گذاري 3-2-1
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لجل اص  ٍ بت ثؼذيضًَذ. صفح اسي ًويزضوبسُ گ« فشم داخل رلذ، ثسن اهلل الشحوي الشحين، تمذين ٍ تطىش» ّبي هشثَط ثِ  صفحِ 

ٍل ٍ تاب پبيابى گاضاسش)    اضًَذ. ضوبسُ گزاسي صفحبت ثب ػاذد اص ضاشٍع فصال     هتي اصلي گضاسش ثب حشٍف الفجب ضوبسُ گزاسي هي

 دس ٍسط ٍ پبييي صفحِ لشاس گيشد. صفحِ ثبيذ ضوبسُ ضَد. ّب( اًزبم هي پيَست

 شوارُ گذاري عٌاٍيي 3-2-2

 ٍ ضاوبسُ ػٌاَاى دس ساوت چاپ،     يت سلسلِ هشاتجي ثب روش ضوبسُ فصل دس ساوت ساسات  الصم است ػٌبٍيي داخل ّش فصل ثِ تشت

 َم: سخَاّذ ثَد. ثِ ػٌَاى هخبل دس فصل  ضذُ Boldٍ ثصَست  گزاسي ضًَذ. اًذاصُ فًَت ػٌبٍيي ثِ ًسجت ضوبسُ هشثَطِ ضوبسُ

 ايوٌي بزق  3-1

 ايوٌي حزيك  3-2

... ٍ 

 -4-2-3-2-1سلِ هشاتجي ضبهل ػٌَاى ٍ صيش ػٌَاى تَصيِ ًوي ضَد. هخبل: ػذد ثِ تشتيت سل 4ًَضتي ثيص اص  ًكتِ:

 ّا ّا ٍ شكل شوارُ گذاري جداٍل، ًوَدار 3-2-3

ضاَد. ضاوبسُ فصال دس     ثب دسد ضوبسُ فصل ٍ ضوبسُ رذٍل، ضىل يب ًواَداس هطاخص هاي    ،دس ّش فصل، ّش رذٍل، ضىل يب ًوَداس

ضًَذ . ثؼذ اص ضاوبسُ   ثب خط فبصلِ اص ّن رذا هي ػذدسوت چپ ًَضتِ ضذُ ٍ دٍ داس دس َضىل يب ًو سوت ساست ٍ ضوبسُ رذٍل،

 آٍسدُ ضَد.   ثب يه خطفبصلِ ديگش ثبيذ ػٌَاى رذٍل ضىل يب ًوَداس

 ثِ تفىيه سطح تحصيالت ّبي هختلف ضبغل دس ثخصپشسٌل  دتؼذا 3-1هخبل سَهيي رذٍل دس فصل اٍل:   رذٍل

 ضَد. ّب، ػٌَاى دس صيش آًْب آٍسدُ هي ّب ٍ ضىل ٍ دس هَسد ًوَداسدس ثبال ٍل ػٌَاى رذٍل دس هَسد رذا: ًكتِ

 شوارُ گذاري رٍابط رياضي: 3-2-4

گشدًذ. ػذد سوت ساست  ّش ساثطِ يب هؼبدلِ سيبضي ثِ ٍسيلِ دٍ ػذد تَسط يه خط فبصلِ اص يىذيگش تويض دادُ ٍ هطخص هي

ِ ثبيذ دس صيش آى ٍ ثب ّش ساثط ّبي هتغييش ثبضذ. ت سٍاثط دس ّش فصل هيًطبًگش ضوبسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ ًطبًگش ضوبسُ تشتي

 تَضيح دادُ ضًَذ. هخبل: چْبسهيي هؼبدلِ دس فصل سَم:   روش ٍاحذ سٌزص ّش هتغييش

 (3-4)      
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SPLaT 

Ta )هذت صهبى هزبص هَارِ سٍصاًِ ثب صذا )سبػت 

SPL ثل( تشاص فطبس صَت )دسي 

   :زٍريًكات ض

تحَيل  CDثش سٍي  word  ٍpdfثِ صَست  گضاسش وبس سا وبهلدس صهبى تحَيل گضاسش وبس ثِ گشٍُ، داًطزَ ثبيذ فبيل  .1

 دّذ.

اص  )پبيابى ًيوسابل هشثَطاِ(   همشسدستَس گفتِ ضذُ تْيِ ٍ دس تابسي   وبس خَد سا ثطَس وبهل ٍ هطبثك  داًطزَ ثبيذ گضاسش .2

 ل ًوبيذ.خَد تحَي ٍُ ثِ استبد ساٌّوبيشطشف گ

داًطزَ ثبيذ دس توبم طَل دٍسُ اًزبم وبسآهَصي، ثب استبد ساٌّوبي خاَد دس تؼبهال ػلواي ثبضاذ. ثاذيْي اسات دس غياش         .3

ِ    ايٌصَست ػَالت ّش گًَِ تاخخيش دس فابسؽ التحصايلي ايطابى ثاذليل       دٍثبسُ وبسي ٍ ػذم تبييذ گاضاسش وابس ٍ دس ًتيزا

 ثبضذ.    ْذُ خَد داًطزَ هيهطىالت احتوبلي دس گضاسش وبس تْيِ ضذُ، ثش ػ
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