معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
دانشکده پیراپزشکی

فرمت گزارش نهايی طرح هاي تحقیقاتی مصوب

خواهشمند است اين فرم پس از تکميل  ،به صورت فايل  ( wordبه روز ) به صورت چاپ شده به همراه يک
کپي روي  CDبه معاونت پژوهشي تحويل گردد .

فهرست مطالب
شماره صفحه

عنوان

 چکیده فارسی
 مقدمه

بيان مسئله
بازنگري متون
اهداف و فرضيات
 مواد و روش ها

نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه ( روش محاسبه حجم نمونه  ،حجم نمونه)
نحوه جمع آوري داده ها
روائي و پايايي ابزارهاي مطالعه
تکنيک و نحوه اجراي مطالعه
روش تجزيه و تحليل داده ها
معيارهاي ورود و خروج از مطالعه
اخالق پژوهش
محدوديت هاي انجام پژوهش
 يافته ها
 بحث و نتیجه گیري

بحث
نتيجه گيري
توصيه و پيشنهاد
 تقدير و تشکر
 فهرست منابع

 ضمائم ( شامل پرسشنامه و ابزارهاي مورد استفاده در طرح )

فرمت نگارش گزارش نهايی طرح هاي تحقیقاتی
به منظور ايجاد وحدت رويه و يکنواختي در تهيه گزارش نهايي طرح هاي تحقيقاتي  ،بر اساس فرمت زير
اقدام نمائيد  .ضمناً هميشه نسخه اصلي را در کامپيوتر يا  CDجهت اعمال نظرات کارشناسان علمي و
اصالحات بعدي حفظ نمائيد  .در نهاين نيز بايستي يک نسخه از گزارش نهايي کارشناسي و اصالح شده را
در قالب  CDبه حوزه معاونت تحقيقات و فن آوري تحويل نمائيد .

يک گزارش نهائی بايد شامل قسمتهاي زير باشد
 )1صفحه اول  :شامل عنوان طرح  ،نام مجري و همکاران اصلي طرح ( با ذکر نام و نام خانوادگي  ،درجه
تحصيلي و مشخص کردن مکاتبات با عالمت ستاره ) و در آخر سازمان حمايت کننده از انجام تحقيق .
 )2چکيده  :به صورت مختصر و حداکثر در يک صفحه ( شامل  232-53کلمه ) تهيه و شامل تمامي
قسمتهاي اصلي مقاله مي باشد که هر کدام با عناوين مشخص در پاراگراف جداگانه آمده باشد  .عناوين
پاراگراف ها بايد شامل  :مقدمه و روش ها  ،يافته ها  ،بحث و نتيجه گيري باشد و در انتهاي چکيده
کلمات کليدي ( حداقل  5و حد اکثر  4کلمه ) آورده شود .
 )5مقدمه  :شامل مطالبي راجع به تعريف مسئله  ،اهميت موضوع  ،مرور متن ( پيشينه تحقيق ) داليل و
ضرورت انجام تحقيق مي باشد  .سواالت و فرضيه هاي پژوهشي نيز در اين قسمت آورده مي شود  .در
مقدمه مروري بر متون و اطالعات قبلي براي ايجاد زمينه ذهني در خواننده و ذکر نتايج مهم
بررسي هاي قبلي ذکر مي شود  .افکار بکار گرفته شده در اين قسمت عموماً افعال گذشت مي باشد .
 )4مواد و روشها  :نوع مطالعه  ،جامعه مورد مطالعه  ،حجم نمونه و حجم نمونه گيري  ،نحوه جمع آوري
داده ها  ،روائي و پايائي ابزارهاي مطالعه  ،نحوه انتخاب مواد و مثل وسايل کار و داروهاي خاص يا نمونه
گيري نمونه ها ،علت و روش انتخاب مواد يا نمونه ها  ،روش تجزيه و تحليل داده ها  ،معيار هاي ورود و
خروج از مطالعه  ،رش هاي آماري بکار گرفته شده و مسائل مربوط به اخالق پژوهش و محدوديت هاي
انجام پژوهش در اين قسمت برآورد مي شود  .اين قسمت بايد با دقت نوشته شود به نحوي که افراد
ديگري با همان روش به همان نتايج برسند .
 )3يافته ها  :در اين قسمت برخي از قسمتهاي مطالعه ( بدون تکرار جزئيات ) ذکر مي گردد  .تمامي يافته
هاي تحقيق بدون انجام قضاوت در اين قسمت آورده مي شود  .معموالً يافته هاي مهم ذکر و ساير يافته

در قالب جدول و نمودار مي آيد  ( .شماره و عنوان جداول در باال و شماره و عنوان نمودار در پائين آن
نوشته مي شود )
 )6بحث  :در قسمت بحث عمده و روابط آنها به وسيله نتايج نشان داده مي شود  .نتايج تحقيقات مخالف و
موافق در اين قسمت آورده مي شود و نتايج اين تحقيق با آنها مقايسه مي شود .
 )7نتيجه گيري  :بسيار مختصرتر از بحث و فقط اهم نتايج بدون آوردن اعداد و ارقام و جداول بيان و
نتيجه گيري که از تحقيق حاصل شده است ذکر مي شود  .قسمت بحث و نتيجه گيري مي تواند تحت
عنوان آورده شود .
 )8منابع  :منابع به روش شماره گذاري و به ترتيب استفاده در متن ( روش ونکوور ) تنظيم شود .
 )9ضمائم  :شامل جداول  ،نمودارها  ،يک نمونه از فرمهاي تحقيقاتي و  ....مي باشد .
در پايان نتيجه گيري مي توان قسمتي را تحت عنوان تشکر و قدرداني و يا مشکالت اجرايي طرح اضافه
کرد .

نحوه تايپ گزارش نهايی
 اندازه صفحه (  Right = 3.5 cm؛  Left = 2.5 cm؛  Bottom = 3 cm؛ ) Top = 2.5 cm هر صفحه شامل  42خط باشد . فاصله سطور  1سانتی متر باشد ( می توان به روش زير فاصله سطر را تنظیم کرد ) .29pt
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Lin Spacing

Paragraph

 قلم متنفارسي  B Lotus 14يا  B Nazanin 14و التين  Times New Roman 11باشد .
 قلم عنوان جداول و شکل هااز قلم متن  2درجه کوچکتر و  ( Boldپر رنگ ) باشد .
 قلم متن داخل جداولمي توان نسبت به نوع جدول فونت متن داخل جدول را به نسبت کوچک کرد .

تايپ گزارش نهايي طرح بايد در يک روي کاغذ و توسط چاپگري با بهترين کيفيت صورت گيرد .

