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ی سػبیت ًىبت ریل دس رْت ّوبٌّگی ًظبم آهَصض دٍسُ وبسداًی ایوٌی ٍ ثْذاضت دس ٍاحذّبی صٌفی ٌّگبم تْیِ گضاسش وبسٍسصی

 .الضاهی هی ثبضذ

 هطالب گشارش کار -1

 :ػٌبٍیي هطبلجی وِ ثبیذ گضاسش وبسٍسصی آٍسدُ ضَد ثِ تشتیت ػجبستٌذ اص

 فشم سٍی رلذ وِ ثبیذ دس ًسخِ ًْبیی صسوَة ضَد. 

 فشم داخل رلذ 

 ثسن اهلل الشحوي الشحین 

  (اختیبسی)تمذین 

  (اختیبسی)تمذیش ٍ تطىش 

  ُ(خالصِ یه صفحِ ای اص ول هطبلت)چىیذ 

 فْشست هطبلت 

 فْشست اضىبل 

 فْشست رذاٍل 

 هتي اصلی گضاسش 

 هشارغ ٍ هٌبثغ 

 پیَست ّب 

 ًحَُ تدٍیي هطالب -2

 .صیش تْیِ ضَدفشم سٍی رلذ ٍ داخل رلذ ثِ صَست 

ػلوی وبسثشدی داًطگبُ ػلَم  داًطگبُ هشوض

 پضضىی لن

 :ػٌَاى

 ....ثشسسی هسبئل ایوٌی ٍ ثْذاضت حشفِ ای دس 

 استبد ساٌّوب

..... 

 :تْیِ وٌٌذُ

..... 

 ...صهبى 



 صفحات ابتدای گشارش 2-1

 (هطبثِ فشم سٍی رلذ)فشم داخل رلذ ثِ فبسسی  :صفحِ اٍل

 ثسن اهلل الشحوي الشحین: صفحِ دٍم

 .تمذین، دس صَست توبیل داًطزَ، تمذیوبت دس ایي صفحِ دسد ضَد: صفحِ سَم

سسبتی وِ اٍ سا دس اًزبم وبس ٍ تْیِ گضاسش ؤوسبًی یب هتمذیش، داًطزَ دس صَست توبیل هی تَاًذ دس ایي صفحِ اص : صفحِ چْارم

 .یبسی وشدُ اًذ تمذیش ًوبیذ

، سٍش وبسٍسصیدس ایي لسوت داًطزَ ثبیذ خالصِ ای اص ول هطبلت گضاسش ضبهل همذهِ، هؼشفی هحل اًزبم ( چىیذُ: )صفحِ پٌجن

 .هی ضَد، ثیطتش ثبضذ روش وِ  یه صفحِ، ثِ ضىلی حذاوخش حزن هطبلت ایي ثخص ًجبیذ اص. وبس ٍ ًتبیذ حبصل سا اسائِ ًوبیذ

 :فْزست

 داًطزَ ثبیذ فْشست هطبلت گضاسش سا ّوشاُ ثب ضوبسُ صفحِ دس ایي لسوت دسد ًوبیذ: بفْزست هطال. 

  ٍ فْشست هزوَس . دس ایي ثخص ثبیذ فْشست ضىل ّب دس صفحِ ای رذا اص فْشست هطبلت دسد ضَد :ًوَدارّافْزست اشکال

 .ثبیذ ضبهل ضوبسُ ضىل، ػٌَاى ضىل ٍ ضوبسُ صفحِ آى ثبضذ

 دس ایي ثخص ثبیذ فْشست رذاٍل دس صفحِ ای رذا اص فْشست هطبلت ٍ ضىل ّب دسد ضَد: فْزست جداٍل. 

 .ل، ػٌَاى رذٍل ٍ ضوبسُ صفحِ آى ثبضذفْشست هزوَس ثبیذ ضبهل ضوبسُ رذٍ

 .ضوبسُ گزاسی صفحبت دس ثخص فْشست ّب ثب حشٍف الفجب ٍ رذا اص هتي اصلی گضاسش اًزبم هی ضَد: ًکتِ

 :هتي اصلی گشارش 2-2

 .ي گضاسش وبس ثِ صَست صیش تٌظین ٍ تذٍیي هی ضَد، هتهطبلت فَق، هطبثك تشتیت روش ضذُ ثؼذ اص ًگبسش

 :همدهِ

 همذهِ ثبیذ هطبلجی ولی دس هَسد ایوٌی ٍ ثْذاضت حشفِ ای، ػولىشد، ًمص ٍ ربیگبُ . صفحِ ثب فشهتی وِ گفتِ خَاّذ ضذ 2حذاوخش 

 .آى ثبضذ



 هعزفی صٌعت هَرد بزرسی: ػٌَاى: فصل اٍل

صَست تفىیه ضذُ، هؼشفی وبهل هحل هَسد هطبلؼِ ضبهل تبسیخچِ ٍ ربیگبُ صٌؼت دس وطَس، پشٍسِ وبسی دس توبم ثخص ّب ثِ 

، هحصَالت ٍ وبهل هَاد اٍلیِ، هحصَالت اصلیاطالػبت ٍ آهبس وبهل پشسٌل ضبغل دس ّش ثخص ثِ صَست تفىیه ضذُ، روش دلیك 

 .ربًجی ٍ هَاد صائذ ّش ثخص

 ساختار تشکیالت بْداشت حزفِ ای صٌعت ٍ ًحَُ ارائِ خدهات سالهت کار: ػٌَاى:  فصل دٍم

ثْذاضت حشفِ ای صٌؼت ٍ هسئَلیت ّب ٍ ٍظبیف آى، چگًَگی پبیص سالهت وبسگشاى دس هحیط وبس، ًحَُ هؼشفی سبختبس تطىیالت 

اسائِ خذهبت طت وبس، ًحَُ اًزبم هؼبیٌبت لجل اص استخذام ٍ دٍسُ ای، ًحَُ اسصیبثی ػَاهل صیبى آٍس دس صٌؼت، ثشًبهِ ّبی آهَصضی 

 ...ْذاضت حشفِ ای صٌؼت یب سبصهبى ّبی هشثَطِ ٍوبسوٌبى ٍ ًحَُ ارشای آى، چگًَگی تؼبهل تطىیالت ث

هحل هَسد هطبلؼِ سا ثِ ..( ثْسبصی هحیط، ًحَُ دفغ هَاد صائذ ٍ)دس پبیبى ایي فصل داًطزَ ثبیذ ٍضؼیت ثْذاضت ػوَهی ٍ هحیط 

 .طَس وبهل تَضیح دّذ

 ایوٌی در هحیط کار: ػٌَاى: فصل سَم

، ٍضؼیت حَادث ...(ایوٌی ثشق، ایوٌی سبختوبى ٍ آالت ٍ دستگبّْب، ایوٌی حشیك،ایوٌی هبضیي )ٍضؼیت ایوٌی دس ثخص ّبی هختلف 

ًبضی اص وبس دس یه سبل گزضتِ ٍ تزضیِ ٍ تحلیل آهبسی آى، تؼییي تؼذاد افشاد دس هؼشض خطش حَادث هختلف، ضشایط ًب ایوي ٍ 

 ...اػوبل ًبایوي، ًحَُ گضاسش دّی حَادث ٍ حجت آًْب ٍ 

 عَاهل سیاى آٍر هحیط کار: ػٌَاى: فصل چْارم

ٍ ثشرستِ ًوَدى ٍ پشداختي ( فیضیىی، ضیویبیی، اسگًََهی، ثیَلَطیه، سٍاًی)پشداختي ثِ اًَاع ػَاهل صیبى آٍس هَرَد دس ّش ثخص 

خصَصیبت سبختبسی، چگًَگی تَلیذ، تؼذاد افشاد دس هؼشض آى ػبهل صیبى آٍس، احشات ) رضئی تش ثِ ػَاهل ضبخص ثِ صَست دلیك

 .وِ دس پشسٌل ایزبد ضذُ ٍ دس اسٌبد ٍ هذاسن حجت ضذُ ٍ یب ثِ ٍضَح لبثل هطبّذُ استَاسض احتوبلی ٍ ػ

 اًداسُ گیزی ٍ ارسیابی عَاهل سیاى آٍر هَجَد: ػٌَاى: فصل پٌجن

ٍ ثِ  سٍسصیوبػَاهل صیبى آٍسی وِ ثشاسبس هحل اًزبم  تَضیح وبهل ٍ دلیك سٍش وبس اًزبم ضذُ تَسط داًطزَ ثشای اًذاصُ گیشی 

ثب همبدیش استبًذاسد ثِ ّوچٌیي دس ایي ثخص ثبیذ  ًتبیذ اًذاصُ گیشی ّب ٍ همبیسِ . تطخیص استبد ساٌّوب ثبیذ اًذاصُ گیشی ضَد

 .صَست رذٍل ٍ ًوَداس ثِ ّوشاُ تَضیحبت هشثَطِ اسائِ گشدد



 ًتایج ٍ پیشٌْادات: ػٌَاى: فصل ششن

دس ایي ثخص داًطزَ ثبیذ ًتبیذ ولی حبصل اص اسصیبثی هحیط وبس خَد سا ثصَست ثحج ػلوی هَسد تزضیِ ٍ تحلیل لشاس دّذ ٍ ضوي 

ل صیبى آٍس هَرَد هٌطمی ٍ لبثل ارشا ثشای وٌتشل ٍ وبّص احشات ػَاهاضبسُ ثِ هطىالت ضٌبختِ ضذُ دس هحل، ساُ حل ّبی وٌتشلی 

 .بیذ، پیطٌْبد ًوسا ثب روش دلیل

دس ایي لسوت اطالػبت ٍ اسٌبدی وِ ) ، پیَست ّب لشاس هی گیشدي گضاسش دس فصل ّبی روش ضذُثؼذ اص اتوبم هت: پیَست ّا 2-3

 (.آٍسدى آًْب دس هتي اصلی گضاسش ضشٍسی ًیست، آٍسدُ هی ضَد

هٌجغ هشثَطِ ثبضذ ٍ تٌْب ثخطی وِ  ػلوی وِ داًطزَ دس گضاسش وبس ػٌَاى هی وٌذ ثبیذ ثب روش هطبلتتوبهی : هزاجع ٍ هٌابع 2-4

لیست هٌبثغ هَسد استفبدُ ثبیذ هطبثك ثب سٍش سفشًس ًَیسی دس سٍش ًٍىٍَس . هی ثبضذ ًیبص ثِ روش سفشًس ًذاسد خالصِ گضاسش

 .تْیِ ضَد

 ًحَُ ًگارش گشارش کار -3

 :دس ًگبسش هتي گضاسش، سػبیت هَاسد صیش الصم هی ثبضذ: ًگارش هتي 3-1

 توبهی هتي گضاسش، هؼبدالت سیبضی ٍ ػالئن ثىبس ثشدُ ضذُ ثبیذ ثِ ٍسیلِ سایبًِ ًَضتِ ضَد. 

 ثلىِ الصم است رذاٍل ثب فشهت . جبیذ هستمیوب اص خشٍری ًشم افضاس وپی ضًَذرذاٍل ً. توبم ًوَداسّب، ثبیذ تَسط سایبًِ ایزبد ضَد

 طشاحی ٍ تىویل ضًَذ Wordفبسسی دس ٍاطُ پشداص 

 للن هَسد استفبدُ  .فًَت ٍ للن ًَضتِ ضَد بهی گضاسش ثبیذ ثب یهتوNazanin  یبZar  ثطَسیىِ 5/1ٍ فبصلِ سطشّب  12، فًَت ،

 .سطش لشاس گیشد 24تب  20دس ّش صفحِ 

  ِسبًتی هتش ثبضذ 5/2سبًتی هتش ٍ حبضیِ ّبی ثبال ٍ پبییي ًیض ثبیذ  3حبضیِ هتي اص سوت چپ ٍ ساست ّش صفح. 

 ػٌَاى ّش فصل ثبیذ دس ثبالی صفحبت هشثَط ثِ آى فصل آٍسدُ ضَد. 

 دس صَستیىِ تصَیشی ثِ صَست وپی دس گضاسش آٍسدُ هی ضَد ثبیذ وبهالً ٍاضح ثَدُ ٍ اص ویفیت هٌبست ثشخَسداس ثبضذ. 

 بسسی ثیبى ضًَذ ٍ دس صَست اصطالحبت تب حذ هوىي ثِ صثبى ف. روالت حتی االهىبى وَتبُ ٍ هطبثك دستَس صثبى فبسسی ثبضٌذ

 .لضٍم هؼبدل اًگلیسی دس پبٍسلی آٍسدُ ضًَذ



 شوارُ گذاری ّا 3-2

 شوارُ گذاری صفحات 3-2-1

صفحبت ثؼذی ٍ لجل اص . ضوبسُ گزاسی ًوی ضًَذ« فشم داخل رلذ، ثسن اهلل الشحوي الشحین، تمذین ٍ تطىش»صفحِ ّبی هشثَط ثِ 

 ضوبسُ گزاسی صفحبت ثب ػذد اص ضشٍع فصل اٍل ٍ تب پبیبى گضاسش. گزاسی هی ضًَذ هتي اصلی گضاسش ثب حشٍف الفجب ضوبسُ

 .ضوبسُ صفحِ ثبیذ دس ٍسط ٍ پبییي صفحِ لشاس گیشد. اًزبم هی ضَد( پیَست ّب)

 شوارُ گذاری عٌاٍیي 3-2-2

ُ ػٌَاى دس سوت چپ، ضوبسُ ثب روش ضوبسُ فصل دس سوت ساست ٍ ضوبس هشاتجی الصم است ػٌبٍیي داخل ّش فصل ثِ تشتیت سلسلِ

 :ثِ ػٌَاى هخبل دس فصل سَم. ضذُ خَاّذ ثَد Boldگزاسی ضًَذ اًذاصُ فًَت ػٌبٍیي ثِ ًسجت ضوبسُ هشثَطِ ٍ ثصَست 

 ایوٌی بزق 3-1

 ایوٌی حزیك 3-2

ٍ... 

 شوارُ گذاری جداٍل، ًوَدارّا ٍ شکل ّا 3-2-3

ضوبسُ فصل دس سوت . ٍ ضوبسُ رذٍل، ضىل یب ًوَداس هطخص هی ضَد فصلدسد ضوبسُ  دس ّش فصل، ّش رذٍل، ضىل یب ًوَداس ثب

ثؼذ اص ضوبسُ ثبیذ . ساست ٍ ضوبسُ رذٍل،  ضىل یب ًوَداس دس سوت چپ ًَضتِ ضذُ ٍ دٍ ػذد ثب خط فبصلِ اصّن رذا هی ضًَذ

 .ػٌَاى رذٍل ضىل یبًوَداس ثب یه خط فبصلِ دیگش آٍسدُ ضَد

 تؼذاد پشسٌل ضبغل دس ثخص ّبی هختلف ثِ تفىیه سطح تحصیالت  3-1رذٍل : هخبل سَهیي رذٍل دس فصل اٍل

 .ػٌَاى رذٍل دس ثبال ٍ دس هَسد ًوَداسّب ٍ ضىل ّب، ػٌَاى دس صیش آًْب آٍسدُ هی ضَد ،دس هَسد رذاٍل: ًکتِ

 :شوارُ گذاری رٍابط ریاضی 3-2-4

ص یىذیگش تویض دادُ ٍ هطخص هی گشدًذ ػذد سوت ساست ّش ساثطِ یب هؼبدلِ سیبضی ثِ ٍسیلِ دٍ ػذد تَسط یه خط فبصلِ ا

هتغییشّبی ّش ساثطِ ثبیذ دس صیش آى ٍ ثب . سٍاثط دس ّش فصل هی ثبضذ ًطبًگش ضوبسُ فصل ٍ ػذد سوت چپ ًطبًگش ضوبسُ تشتیت

   :چْبسهیي هؼبدلِ دس فصل سَم: هخبل. روش ٍاحذ سٌزص ّش هتغییش تَضیح دادُ ضًَذ
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Ta  (سبػت)هذت صهبى هزبص هَارِ سٍصاًِ ثب صذا 

SPL  (دسی ثل)تشاص فطبس صَت 

 :ًکات ضزٍری

 CDثش سٍی  WORD  ٍpdfدس صهبى تحَیل گضاسش وبس ثِ هشوض داًطزَ ثبیذ فبیل وبهل گضاسش وبس سا ثِ صَست  .1

 .تحَیل دّذ

فتِ ضذُ تْیِ  ٍ دس تبسیخ همشس اص طشف هشوض ثِ استبد داًطزَ ثبیذ گضاسش وبس خَد سا ثطَس وبهل ٍ هطبثك دستَس گ .2

 .ساٌّوبی خَد تحَیل ًوبیذ

ثذیْی است دس غیش ایٌصَست . ثب استبد ساٌّوبی خَد دس تؼبهل ػلوی ثبضذ ،داًطزَ ثبیذ دس توبم طَل دٍسُ اًزبم وبسٍسصی .3

ثش ػْذُ  ،ػَالت ّشگًَِ تبخیش دس اػالم ًوشُ ٍ یب فبسؽ التحصیلی ایطبى ثذلیل هطىالت احتوبلی دس گضاسش وبس تْیِ ضذُ

 .خَد داًطزَ هی ثبضذ

 

 هَفك باشید                                                                                                                              
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