
 ساختار و توالي گزارش پاياني طرح پژوهشي

 صفحه  25حدا اكثر در . بخشهاي يافته ها و بحث مي باشد+ گزارش پاياني يك طرح اجراشده شامل پروپوزال 

ه در ازجمله افعال بكاربرده شد ،اضافه شود تغييرات اندكي  پروپوزال بابطور كلي براي نوشتن گزارش نهائي كافي است يافته ها و بحث به 
 .حذف گردد بايستيرا پروپوزال بخشهاي زمانبندي و بودجه  شده و از حالت آينده به گذشته تبديل  ها خالصه و روش

 تاريخ ثبت  –مجريان و همكاران  -شماره ثبت -عنوان طرح –آرم دانشگاه ، نام دانشگاه ) : بصورت كاغذي(صفحه جلد

 )فاده از كلمات اختصاريعدم است(عنوان به فارسي و انگليسي: صفحه اول 

 )كليدواژه هانتيجه گيري،  ،مواد و روشها ،سابقه و هدف(فارسي ساختارمند  چكيده: صفحه دوم

 )Introduction, Materials and Methods, Results, Conclusion, Keywords(ساختارمند  انگليسي چكيده :صفحه سوم

 MeSH (Medical Subjectواژه كليدي براساس سيستم  3-10در پايان خالصه، بايد  كلمه باشد و 250و حداكثر  150خالصه بايد حداقل 

Headings) ذكر شود 

 :صفحه چهارم به بعد

 بيان مسئله -

 )رفرنس دهي به سبك ونكور -با ذكر منابع در متن به ترتيب ذكر بصورت شماره(بيان مسئله 

 تحقيق چيست و آيا اهميت كافي براي تحقيق دارد؟سوال مورد / هدف/ بيان مسئله بايد نشان بدهد كه فرضيه

 توصيف خيلي مختصر) دانسته ها(سابقه / زمينه: پاراگراف اول

 )موجود در دانش Gapاز دانسته ها بطرف نداسته ها و مشخص كردن : (پاراگراف دوم

، نحوه برخورد كنوني، عوارض ناشي )آمار و ارقام با(بيان سوال يا مشكل، عوامل موثر يا علل، اهميت مشكل شامل بروز، شيوع، شدت، كشندگي 
 .از تداوم، راه حل هاي رفع مشكل، اشاره به مطالعات قبلي، تناقضات موجود

 سوال اين تحقيق/ هدف/ فرضيه: پاراگراف سوم

 Medical Subjects Headings (MESH)تعريف واژه هاي بكاربرده شده در عنوان و بيان مسئل مطابق : تعريف واژه ها

 بررسي متون: صفحه بعدي

 صفحه با استفاده از كتب جديد و مقاالت مروري 3حداكثر : كليات درصورت لزوم -الف

 :فعاليتهاي الزم براي تنظيم قسمت مقاله ها عبارت است از: مقاالت -ب

بر كه كامالً به موضوع پيشنهادي مرتبط سال اخير چاپ شده در مجالت پزشكي معت 3مقاله در  3جستجو در بانكهاي اطالعاتي ويافتن حداقل  -1
 .باشد

 :تهيه خالصه اي از هر مقاله بصورت جداگانه، بصورت متن بطوريكه اجزاي زير را داشته باشد -2



 .، زمان، مكان، هدف مطالعه)گان(معرفي مقاله شامل نويسنده: الف

وج، تعداد نمونه و نحوه محاسبه آن، روش نمونه گيري، شرح روش بررسي شامل نوع مطالعه، جامعه مورد بررسي، معيارهاي ورود و خر: ب
، ذكر همزماني، روش اجرا، نحوه تخصيص گروهها، كور سازي، شرح )مواجهه و شاهد/ مداخله(گروهها كامل نمونه ها يا تعريف و نحوه تعيين 

نحوه پيگيري، طرح تجزيه و تحليل و ) همسان سازي، حذف، نديد(جزئيات كامل نحوه اندازه گيري متغيرها، نحوه برخورد با متغيرهاي مداخله گر 
 )هركدام كه وجود داشت(آزمونهاي آماري 

 يافته هاي مهم :ج

 )ذكر منبع با شماره(نتيجه گيري مقاله : د

 .بيان نقاط قوت و ضعف مقاله به نظر شما: ه

انتظار مي رود پژوهشگر از نكات قوت مطالعات ديگران . هدف از بررسي متون آگاهي از دانش موجود و گرفتن الگو از تجربيات محققين ديگر است
 .اب كنداستفاده و از نكات منفي آنها اجتن

 اطالعات مربوط به روش اجراي طرح: صفحه بعدي

 جامعه مورد مطالعه، ويژگي هاي جامعه هدف و معيارهاي ورود و خروج، -
 تعداد نمونه و نحوه محاسبه آن، روش نمونه گيري، تعريف و شرح كامل نمونه ها -
 همزماني و بي خبري، )مواجهه و شاهد/ مداخله(نوع مطالعه و طراحي، نحوه تعيين و تخصيص گروهها  -
 روش اجراي مطالعه  -

 ) بصورت جدول(متغيرها 

 روش تجزيه و تحليل و آزمون هاي آماري

 محدوديتهاي پروژه، خطاهاي سيستماتيك احتمالي و راههاي مقابلعه با آنها، تمهيدات الزم براي تامين اعتبار داخلي و خارجي 

 يشي بيان روائي و پايائي اندازه گيري ها، مطالعه آزما

 .مالحظات اخالقي تكميل و امضاء فرم اخالق، تنظيم فرم رضايت آگاهانه: صفحه بعدي

 :يافته ها: صفحه بعدي

 ).تعداد، درصد، شاخصهاي مركزي و پراكندگي(گروهها و مقايسه آنها / توصيف خصوصيات نمونه ها

 .پرداختن به كليه اهداف با متن، جدول يا نمودار

 ).شماره، عنوان، مكان و زمان(نمودارها رعايت خصوصيات جداول و 

 .عدم تكرار داده ها در متن، جداول و نمودارها

 ).حدود اعتماد و معني داري(بيان آزمون آماري درمورد يافته ها 

 بحث: صفحه بعدي



 .پاسخ به سوال اصلي تحقيق

 .مقايسه يافته ها با اطالعات موجود

 .بيان آثار و فايده يافته ها

 .نتيجه گيري

 .بيان يافته هاي تازه

 .تفسير و توجيه يافته ها

 .اشاره به مشكالت و محدوديت ها

 .پيشنهادات

 ...)پرسشنامه، فرم اطالعاتي و (ضمائم : صفحه بعدي

 :تايپ و صفحه بندي

 ۲۰۰Wordبا  گزارش پاياني  ۱B Nazaninبه باال و فونت  ۲۰۰۷‐۳ اي كلمات انگليسي بر  ۱۲Times New Romanبراي كلمات فارسي و فونت  ۲
 .تايپ شود 5/1و فاصله بين خطوط 

 .سانتي متر باشد 3و راست  2، چپ 1حاشيه باال و پائين 

 .قسمتي از عنوان بدون نام مجري نوشته شود Headerدر 

 .شماره صفحات در زير صفحه قرار داده شود

 

 

 


