
  گزارش پروژهگزارش پروژه  و تدوینو تدوین  نگارشنگارش  دستورالعملدستورالعمل

  دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریهدانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

  دانشکده بهداشتدانشکده بهداشت

  گروه مهندسی بهداشت محیطگروه مهندسی بهداشت محیط

رشته مهندسی  مقطع کارشناسی و تدوین گزارش پروژه در نگارش با نحوه ي دانشجویان محترم منظور آشنایی به     
 شود. پروژه رعایت گزارش تنظیم در هنگام ذیل نکات  است حیدریه، ضروريبت بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تر

می باشـد و در تـدوین و تایـپ صـفحات نباید از  Microsoft word نرم افزار مورد استفاده براي گزارش پروژه 
تی متر از چپ و سان 2لحاظ شده و حاشیه  5/1فاصله بین خطوط  .هیچگونه کادر تزئینی و ... استفاده گردد

 B Nazaninسانتی متر از باال و پایین تنظیم شود. نوع و اندازه قلم در نگارش متن اصلی همواره  5/2راست و 

 Time Newدر نظر گرفته شود مگر مواردي که در پیوست ها مشخص شده است. قلم انگلیسی همواره  13

roman  انتخاب شده و اندازه قلم دقیقا دو شماره کوچکتر از اندازه قلم فارسی متناظر با آن متن باشد. به عنوان
نوشته شود.  Time New roman 11نوشته شده است، متن انگلیسی با  B Nazanin 13مثال اگر متن فارسی با 

 تمام صفحات گزارش پروژه بایستی به صورت یک رو چاپ و تکثیر شود.
 

 لد اصلیج .1

در  تهیه شود. رنگ طالیینوشته ها به  و آبی الجورديگزارش پروژه بایستی به شکل صحافی شده با جلد 

اندازه قلم، نوع قلم و ترتیب مندرجات  قید شود. "عنوان پروژه، نام دانشجو و سال اجراي پروژه" عطف جلد،

 تنظیم شود. 1مطابق پیوست شماره جلد روي 

 پروژه گزارش ساختار .2
 سفید صفحه:  صفحه اولین  •
 الرحیم الرحمن... ا بسم:  صفحه دومین •
 )1 شماره پیوست مطابق( عنوان:  صفحه سومین  •
 اختیاري)( اثر تقدیم:  صفحه چهارمین •
 اختیاري)( سپاسگزاري:  صفحه پنجمین  •
 )2مطالب (مطابق پیوست شماره  فهرست:  صفحه ششمین •
 لزوم) صورت در( ها جدول و ها شکل فهرست  •
 )3 بخشچکیده (مطابق   •
 )4 بخشپروژه (مطابق  گزارش اصلی اجزاي  •
 ها پیوست  •
 )5 بخشمنابع (مطابق  فهرست  •



 چکیده نحوه نگارش .3

 B در اول خط با قلم "چکیده"و کلمه  B Nazanin 13 متن چکیده با قلم. باشدکلمه  300تا  200چکیده باید 

Nazanin Bold 14  چکیده باید ساختارمند بوده و حاوي اجزاي ذیل باشد: .در اول سطر درج شود 
 )B Nazanin Bold 13( مقدمه و هدف:

 در این بخش بیان مسئله و هدف از انجام تحقیق در قالب دو جمله بیان می شود.
 )B Nazanin Bold 13( روش کار:

 و تعیین حجم نمونه، در این بخش نوع مطالعه، جامعه مورد بررسی، سال اجراي تحقیق، روش نمونه گیري
 بیان می شود. به صورت خالصه روش گرداوري و تحلیل داده ها متغیرهاي مطالعه،

 )B Nazanin Bold 13( نتایج:
 مهمترین یافته هاي تحقیق به همراه ذکر اعداد و ارقام مربوطه بیان می شود.

 )B Nazanin Bold 13( نتیجه گیري:
هاي تحقیق و در راستاي هدف مطالعه (در حد یک یا دو جمله) ارائه  یک جمع بندي کلی با استناد به یافته

 می شود.
 )B Nazanin Bold 13( کلمات کلیدي:

انتخاب سه تا پنج کلمه کلیدي و مهم از عنوان و چکیده مقاله بگونه اي که این کلمات به خوبی تبیین کننده 
 موضوع تحقیق باشد.

 پروژه گزارش اصلی اجزاي .4

 گزارش پروژه بایستی به اجزاي ذیل تقسیم شود:متن اصلی 
 فصل اول: کلیات

بررسی "قدمه، بیان مسئله و اهمیت موضوع. به عنوان مثال، براي پروژه اي با عنوان شامل بخش هایی نظیر م
بایستی کلیاتی در خصوص اهمیت مسائل بهداشتی  "وضعیت بهداشت محیط مدارس شهرستان تربت حیدریه

از جمله مدارس، بیماریهاي قابل انتقال در محیط مدارس، اثرات سوء مشکالت بهداشتی بر  در اماکن عمومی
 یادگیري دانش آموزان و عملکرد معلمین، شاخص هاي بهداشت محیطی موجود در ارزیابی وضعیت مدارس و ...

نتهاي این بخش، ارائه شود. به این ترتیب، خواننده به طور کامل با فضاي پژوهش حاضر آشنا می شود. در ا
 اهداف، فرضیات و سواالت پژوهش مطرح می شود.

 فصل دوم: بررسی متون
مقاله مشابه فارسی و انگلیسی که با تکیه بر نام محققین، سال و هدف اجراي  20تا  10بررسی و خالصه نویسی 

حقیق ارائه می آن تحقیق، روش اجراي آن تحقیق، مهمترین نتایج بدست آمده و نتیجه گیري نهایی از آن ت
 شود.

 فصل سوم: مواد و روش ها
 در این بخش نوع مطالعه، جامعه مورد بررسی، سال اجراي تحقیق، روش نمونه گیري و تعیین حجم نمونه،

ابزار جمع آوري داده ها (نظیر فرمولها، پرسشنامه  متغیرهاي مطالعه، روش اجراي مطالعه، مالحظات اخالقی،



و ...) و روش تحلیل داده ها (نوع آزمون آماري و نرم افزار  آزمایشگاهی بکار رفته، روش هاي ها، چک لیست ها
 بیان می شود. با ذکر جزئیات مورد استفاده) به صورت مبسوط

 فصل چهارم: نتایج
  و در قالب شکل، جدول و نمودار نشان داده شود. هاي حاصل از اجراي تحقیق بایستی ذکر شده تمام یافته

 ث و نتیجه گیريفصل پنجم: بح
در این قسمت، ابتدا توصیفی بسیار کلی از یافته هاي مطالعه ارائه شده، سپس به صورت علمی سعی در توجیه 
یافته ها داشته و در نهایت یافته ها با نتایج مقاالت مشابه مقایسه می شود. در انتهاي بحث، محدودیت هاي 

اد می شود. نتیجه گیري در انتهاي فصل پنجم آمده و مطالعه و راهکار هاي موجود براي رفع آنها پیشنه
مشتمل بر مهمترین برداشت هاي محقق از یافته هاي این تحقیق به صورت خالصه در یک یا دو پاراگراف ارائه 

 می شود. در نهایت می توان پیشنهادات خود را در خصوص رفع مشکالت و ارتقاي وضع موجود ارائه داد.
   

نوان ود. عنوشته می ش Nazanin 18 Bold با قلم در ابتداي آن فصل در یک صفحه مجزا فصلعنوان هر توجه: 
و ...) با قلم  1-2-1و عنوان هاي فرعی (B Nazanin Bold 15  بـا قلـم و ...) 2-1( داخلی فـصل هـا اصلی هاي

B Nazanin Bold 14  .شده و در پایین  مشخص ، ... 3، 2، 1 شماره صفحات متن با اعدادنوشته می شود
تمامی شکل ها و جدول ها باید به ترتیب ظهور در هر فصل شماره گذاري  .صفحه و در وسط آن درج می شود
و  1-3، جدول 3و ... براي جدول هاي فصل  2-2، جدول  1-2، جدول  2شوند. مثالً براي جدول هاي فصل 

درج می   Nazanin Bold 10 قلم با ها در زیر آنها و ... عنوان جدول هـا در باالي آنها و عنوان شکل 2-3جدول 
 شود.

توجه : از صفحه مقدمه تا صفحه اول متن اصلی، شـماره صـفحات بـا حـروف الفبـا در وسـط پـایین صـفحه 
  .در پایین صفحه و در وسط قرار می گیرد به عدد شماره صفحاتدر متن اصلی، شماره گذاري می گردد. 

 منابع .5

رتیب نوشتن منابع در این ) نوشته شود. تstyle Vancouver referencingبه سبک ونکوور ( منابع بایستی
، به ترتیب استفاده یا ظهور آنها در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به عبارتی روش

براي سهولت کار، از نرم افزارهاي رفرنس دهی از  .دیگر به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص می یابد
 استفاده شود. Endnoteجمله 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 ۱پیوست شماره 

 

 دانشکده بهداشت

(B Nazanin Bold 13) 

 پروژه دوره کارشناسی

 در رشته مهندسی بهداشت محیط

(B Nazanin Bold 14)  

 عنوان پروژه

(B Titr 15) 

 نگارش:

(B Nazanin Bold 15)  

 نام و نام خانوادگی دانشجو

(B Nazanin Bold 13)  

 استاد راهنما:

(B Nazanin Bold 15)  

 (دکتر/مهندس) نام و نام خانوادگی استاد راهنما



(B Nazanin Bold 13)  

 )1395ماه و سال تحویل گزارش(به عنوان مثال بهمن ماه 

 (B Nazanin Bold 13)  

 

 

 

  ۲پیوست شماره 
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