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  فصل هاي مختلف پايان نامه

  

  تاريخچه (پروسه توليد) صنعت/ بيمارستان - 

  فصل اول (عوامل زيان آور فيزيكي) -

 بخش اول: صدا و ارتعاش  

 بخش دوم: روشنايي  

 بخش سوم: پرتو  

 بخش چهارم: تنش هاي حرارتي 

 بخش پنجم: فشار  

  فصل دوم (عوامل زيان آور شيميايي) -

  بخارت، ذرات بخش اول: شناسايي مواد (گازها و

  و ...)

 بخش دوم: اندازه گيري  

  :بخش سومMSDS و سم شناسي مواد  

  فصل سوم (ارگونومي) -

  فصل چهارم (ايمني و مديريت ريسك) -

 بخش اول: ايمني برق  

  دوم: ايمني حريقبخش  

 بخش سوم: ايمني ماشين آالت  

 بخش چهارم: ايمني ماشين آالت  

 بخش پنجم: ايمني كار در ارتفاع  

  :ايمني در آزمايشگاهبخش ششم  

  5بخش هفتم: نظامS  

 بخش هشتم: ارزيابي ريسك  

 بخش نهم: حوادث ناشي از كار  

 بخش دهم: وسايل حفاظت فردي  

  

  

  

  فصل پنجم (عوامل بيولوژيكي) -

  (بيماري هاي ناشي از كار) ششمفصل  - 

 بخش اول: بيماري هاي ناشي از عوامل فيزيكي  

 ييبخش دوم: بيماري هاي ناشي از عوامل شيميا  

 بخش سوم: بيماري هاي ناشي از عوامل بيولوژيكي  

  بخش چهارم: بيماري هاي ناشي از عوامل

  ارگونوميكي

 بخش پنجم: بيماري هاي ناشي از عوامل مكانيكي  

  فصل هفتم (امكانات و تسهيالت رفاهي) -

 فصل هشتم (پروژه) - 

 بخش اول: معرفي پژوهش  

 هاي موجود در مورد پژوهشبخش دوم: دانستني 

  سوم: روش انجام پژوهشبخش  

 هاي پژوهشبخش چهارم: يافته  

 بخش پنجم: بحث و نتيجه گيري  

  ضمائم و پيوست ها -

  منابع -
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  بهداشتدانشكده 

  گروه مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني در محيط كار

  
  

 پايان نامه) هشتمپروژه (فصل نحوه نگارش 

دانشجويان كارشناسي مهندسي بهداشت 

  دانشگاه علوم پزشكي سبزوارحرفه اي 
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آيين  .پروپوزال تصويب شده دانشجو (درصورت تصويب) باشد تمام مشخصات پايان نامه تايپ شده مطابق با 

. همچنين قواعد و مشخصات تصريح شده در اين دانشگاه باشدنگارش پايان نامه بايد مطابق روش مورد تأييد 

  دستورالعمل رعايت شود.

  

  شكل ظاهري پايان نامهالف) 

(كاغذ  ٢١×٧/٢٩تايپ گردد. ابعاد كاغذ  مرغوبروي كاغذ سفيد هاي پايان نامه بايد كليه قسمت كاغذ و چاپ: .١

A4 باشد.   رو تايپ شود. نوع قلم مورد استفاده در تمامي متن يكنواخت دوها روي كاغذ ) باشد. تمامي متن 

 : رعايت شودبه شرح زير ها و متن اصلي ها، زيربخشها در سرفصلفونتو نوع اندازه  :فونت .٢

o نامه  با قلم (متن پايانB nazanin (معمولي١٤  

o ها با قلم (تيتر فصلB nazanin (بولد ١٨  

o هاي درون هر فصل (تيترB nazanin (بولد ١٦ 

o  متون انگليسي با قلم  )Times New Roman (معمولي  ١٤ 

o  با فونت  نويسزيردرTimes New Roman  و در فارسي  ٨در انگليسي)B nazanin (معمولي١٠ 

سانتي متر است، اما فاصله سطرها در  ٥/١فاصله سطرها در تمامي پايان نامه برابر  :فاصله گذاري و حاشيه بندي  .٣

سانتي متر، از پايين  ٣از سمت راست و باال  حاشيه متنباشد.   در ورد singleسانتي متر معادل  ١چكيده برابر 

 نامه رعايت شود.. اين حاشيه ها بايد در سرتاسر پايان دسانتي  متر باش ٢سانتي متر و از چپ  ٥/٢

 ،ت داورانأهيتائيديه  بسم ا...الرحمن الرحيم، عنوان،، صفحات سفيد :صفحات پايان نامه شماره گذارينحوه  .٤

صفحه فهرست  شوند.تقديم، تشكر و قدرداني نياز به شماره گذاري ندارند و جزء صفحات پايان نامه محسوب نمي

 شماره گذاري ازصفحه چكيده شروع مي شود شود.گذاري نميما شماره ا مطالب جزء صفحات محسوب مي گردد

ر باال و سمت چپ قراشماره صفحه در  خر مطالب پايان نامه مي باشد.آتا  و )(با احتساب صفحه فهرست مطالب

 .است باال سانتي متر از لبه  ٥/١گيرد. فاصله شماره صفحه در حدود 

اضافي مطالب از ذكر الزم است بنابراين  باشد.صفحه  ١٥٠كارشناسي حداكثر تعداد كل صفحات پايان نامه مقطع 

  خودداري شود.

هر محتواي دهنده كه نشان، بايستي سر صفحه هاكليه صفحات غير از صفحات مربوط به عنوان فصل . سر صفحه:٥

  قرار بگيرد مانند:حه، شماره صفحه سمت چپ صف .باشد و در سمت راست صفحه قرار بگيرد داشته ،فصل است

  ٥                                      فصل اول: معرفي پژوهش                                                                               



 

۴ 

  

اي به گونه ؛بايد با كيفيت مناسب تهيه شوندول اها و جدنمودارها، منحني ،هاتمامي شكل ها:ول و شكلاجد. ٦

در  آوردن ها و جدول ها بايد به ترتيب ها از وضوح كافي برخوردار باشد. تمامي شكلكه كپي تهيه شده از آن

ها عنوان جدول ذكر شود. …و  ٤- ٢و ٤- ١، جدول ٤مثأل براي جدول هاي فصل  ؛هر فصل شماره گذاري شوند

چه جدول يا شكلي از مرجعي ذكر گردد. چنان ،معمولي١٠) B nazanin(با قلم  ها در زيردر باال و عنوان شكل

ول در متن اها و جدآورده شده است، مرجع در عنوان جدول يا شكل ذكر گردد. همچنين الزم است به كليه شكل

  .داده شودارجاع 

صورت هدر صورتي كه يك عبارت يا واژه نياز به توضيح خاصي داشته باشد، توضيح ب پانويس يا زيرنويس:. ٧

نويس به زيرفارسي و در  با حروفمتن هاي انگليسي در همچنين كليه واژه ود.شس در همان صفحه ارائه زيرنوي

 گذاري شماره .شود درج چپ سمت از انگليسي پاورقي و راست سمت از فارسي پاورقي نوشته شود. التين

  .باشد اي صفحه صورتبه هاپاورقي

به ترتيبي  منابع نگارش شود. در روش ونكوور، Vancouver)( منابع به سبك ونكوور نحوه نگارش منابع:. ٨

 .گردندميبه ترتيب شماره در فهرست منابع ذكر  و شوندشماره گذاري مي گيرندمورد استفاده قرار ميكه در متن 

) ذكر Persianمقاالت فارسي نيز بايد به سبك ونكوور به صورت انگليسي نوشته شود و در انتهاي آن كلمه (

  شود.

از واحدهاي كه سيستم واحدهاي مورد استفاده متريك است. در صورتي  :يگيرها و واحد اندازهفرمول. ٩

يد آچه فرمولي براي اولين بار در متن مي ن بر مبناي متريك ذكر شود چنانآديگري استفاده شده است معادل 

 .دنتصاوير شماره گذاري شو و ها نيز مانند جداولفرمول  بايد تعريف شود.

  هاي زير را داشته باشد:جلد پايان نامه بايستي ويژگي جلد پايان نامه:. ١٠

  ميليمتر  با روكش چرم مصنوعي (گالينگور) باشد  ٣تا  ٢جنس جلد از مقوا با ضخامت.  

 هنوشته هاي روي جلد ب سرمه اي و ،هاي ويژهمراقبترشته دانشجويان  هايپايان نامهبراي  رنگ جلد 

  . زرد باشدها به رنگ نوشتهو  زرشكي ،آموزش پرستاريرشته دانشجويان براي  و كوب نقره صورت 

 .قطع جلد نيم سانتي متر بزرگتر از قطع كاغذ است  

 و سال نوشته و زركوب  دانشجو، نام )كلمه اول عنوان ١٠حداكثر ( در قسمت عطف، عنوان پايان نامه

  شود.

 نامهپايان فصل هايب)    

  :(هر بخش بايستي از ابتداي صفحه بعد شروع شود) باشدهاي زير مينامه به ترتيب شامل بخشپايان     
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                   يك صفحه سفيد .١

   الرحيمالرحمن ...بسم اصفحه  .٢

 )نوشته شود (مشابه طرح روي جلد نامهمشخصات پايانصفحه  .٣

   )اختياري( در يك صفحه تقديم .٤

   تشكر و قدرداني در يك صفحه .٥

  فهرست مطالب  .٦

  ول افهرست جد .٧

 هاشكل و  فهرست نمودارها .٨

 فهرست پيوست ها .٩

 هاي پايان نامهمتن اصلي شامل فصل .١٠

 منابع  .١١

 هاپيوست .١٢

  

  (فصل هشتم پايان نامه) پروژه بخش هايج) 

  فارسي چكيده

انجام روش ايي از خالصهگيري، نمونهتعداد نمونه، محل ( روش پژوهش، زمينه و هدف، عنوانچكيده شامل 

  باشد.كلمات كليدي نهايي (پاسخ به سؤال اصلي) و  نتيجه گيري، يافته ها) زمون آماريآپژوهش، ابزارها و 

  نامه بايستي نكات زير رعايت شود:در نگارش چكيده پايان

o كلمه)   ٣٠٠حداكثر در ( در يك صفحه باشد 

o  اصل پايان نامه، پاسخ سؤال اصلي و نحوه رسيدن به اين پاسخ را بدهد.به تنهايي و بدون نياز به مطالعه  

o  .از ذكر منابع، اشاره به جداول و نمودارها اجتناب شود  

o نامه خودداري شود.از درج مشخصات مربوط به پايان 

  واژه كليدي قابل جست جو در اينترنت  ٥و حداكثر  ٣حداقل 

  اول: معرفي پژوهش بخش

 و ضرورت اجراي طرح بيان مسأله  

 اهداف پژوهش 
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 پژوهش هايها و سؤالفرضيه 

  هاي موجود در مورد پژوهشدوم: دانستني بخش   

 مورد ٥(داخلي و خارجي) حداكثر  هاي مرتبطمروري بر پژوهش 

  پژوهش انجامسوم: روش  بخش

  اجراي طرحروش  

 و خروج) معيارهاي ورود ( مشخصات واحدهاي پژوهش 

 رهايجدول متغ 

 گيرينمونه روش 

  ،حجم نمونه و روش محاسبه آنجامعه آماري 

  هاگردآوري داده(هاي) ابزار  

  (ها) ابزارو پايايي تعيين روايي روش  

 يا روش اجرا هاروش گردآوري داده 

 هاروش تجزيه و تحليل داده 

 هاي پژوهشمحدوديت  

 پژوهش ات اخالقي ظمالح 

  هاي پژوهشچهارم: يافته بخش

 هاي توصيفييافته 

 هاي استنباطييافته 

  بحث و نتيجه گيريپنجم:  بخش

  ي پژوهشهايافته تفسيربحث و  

 گيري نتيجه  

  در پرستارينتايج كاربرد  

 هاي بعديبراي پژوهش هاپيشنهاد  

  ) آيين نگارشه

(راهنماي ويراستاري مطالعه شود).  نامه اصول نگارش فارسي رعايت شودهاي پاياندر تمام بخش

  نكات زير مورد توجه قرار بگيرد:

o شرح بي مورد و طوالني و خودداري از  ساده نويسي  
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o ها با كلمات ربط پاراگراف هاي يك سطري اجتناب شود وهاي مناسب: از پاراگرافپارا گراف بندي

  . شروع نشود

o پيوستگي و نظم مطالب  

o بدون فاصله از كلمه قبلي استفاده شود. كلمه اين عاليم مانند نقطه و ويرگول و ...  نگارشيعالئم جا از استفاده به

 بعد از آن ها با يك فاصله نوشته شود.

o جاي آنهاها بهمانند آن رعايت استقالل كلمات  

o  خودداري شود  "من"و  "ما"مانند  ضماير اول شخصو  "مهندس"، "دكتر"، "آقا"، "خانم"كلمات از ذكر

  بجز در بخش تشكر و تقديم

o پرهيز از سرقت ادبي 

o هااز صحت مطالب اطمينان حاصل شود به خصوص مطالب برگرفته از منابع ثانويه و ترجمه  

o .از كلمات مأنوس فارسي استفاده شود  

  

  راهنماي نگارش روي جلد) و

 جلد پايان نامه  طرح روي  

   زير:روي جلد از باال به پايين شامل موارد 

 آرم دانشگاه .١

 دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (بدون فاصله با آرم دانشگاه) .٢

 ن فاصله با خط قبل)و(بدبهداشت دانشكده  .٣

 (با يك خط فاصله) .........نامه جهت اخذ درجه كارشناسيپايان .٤

 فاصله با خط قبل) با يك صورت پر رنگ (هنامه بعنوان پايان .٥

  عنوان (با يك خط فاصله) .٦

 راهنما (با يك خط  فاصله)استاد  .٧

 (بدون فاصله با خط قبل) يا اساتيد استاد راهنما نام و نام خانوادگي .٨

  اساتيد مشاور (با يك خط فاصله) .٩

 اساتيد مشاور (بدون فاصله با خط قبل) نام و نام خانوادگي .١٠

 نگارش (با يك خط فاصله) .١١

 دانشجو (بدون فاصله با خط قبل) نام و نام خانوادگي .١٢



 

٨ 

 دفاع (ماه و سال)تاريخ  .١٣

         

 صفحه عنوان فارسي داخل پايان نامه  

   .خواهد بودبا همان فونت شبيه صفحه روي جلد 

.  

 صحافي   

مطابق اصول نگارش پايان نامه دانشكده  قبل از تكثير پايان نامه اطمينان كسب شود كه تمام اصول نگارش كامالً 

  صحافي را دريافت كرده باشد. هاي الزم از جمله اجازه  مجوز است و

  

 مشخصات نسخه الكترونيكي پايان نامه  

دانشجو موظف است عالوه بر يك نسخه چاپي از پايان نامه خود، يك نسخه الكترونيكي شامل متن    

و يك  pdfبصورت يك فايل كامل در قالب فرمت    شده است كامل پايان نامه و منطبق با نسخه چاپي نهايي كه تاييد

تحويل به گروه،  CD (يك نسخه چاپي به همراه  تحويل دهد. CDبر روي يك  Wordفايل كامل در قالب فرمت 

تحويل به  CD يك نسخه چاپي (درصورت درخواست) به همراه تحويل به كتابخانه،  CD يك نسخه چاپي به همراه 

منوط به طي  ويالتحصيلي را به تأييد برساند. اعالم فارغ نامه بايد آنپس از نگارش و تايپ پاياندانشجو استاد راهنما). 

  باشد.ها به تعداد مشخص شده مينامهمرحله تأييد و تحويل پايان

  

 


