
 های تحقیقاتینحوه نگارش گزارش نهایی طرح کلی راهنوای

 
 . صفحه عنوان1

 ایي صفحِ ضبهل اجسای زیر است:
 الف: آرم داًطگبُ ٍ ػٌَاى هرکس تحقیقبتی آهَزش پسضکی

 ة: ػٌَاى طرح تحقیقبتی ثب رکر هجریبى طرح، ّوکبراى اصلی طرح، تبریخ تصَیت طرح ٍ تبریخ پبیبى طرح.
 

 نام خدا. صفحه به 2

 

  . صفحه تقدیر و تشکر3

 لحبظ کردى آى در گسارش پبیبى طرح اختیبری است.
 

  . چکیده پژوهش4

 ثبضذ:ضَد کِ ضبهل هَارد زیر هیچکیذُ فبرسی در ایي قسوت آٍردُ هی
 الف( زهیٌِ
 ة( ّذف:
 ّب:ج( رٍش
 ّب:د( یبفتِ
 گیری:ر( ًتیجِ

 ّب:ز( کلیذٍاشُ
 

 :مطالب . صفحه فهرست5
 گردد ثِ ّوراُ ضوبرُ صفحِ آى هطبلت در هتي گسارش ًْبییضبهل رئَض هطبلجی کِ در گسارش ًْبیی ارائِ هی

 

 . فهرست جداول، اشکال و تصاویر:6
 ضبهل ػٌَاى جذاٍل، اضکبل ٍ تصبٍیر ثِ ّوراُ ضوبرُ صفحِ آى در هتي گسارش ًْبیی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نحوه نگارش هتن گزارش نهایی
 

 ثبضذ.ضوبئن هیثخص هتي گسارش ًْبیی ضبهل ثخص اصلی ٍ 
 

 بخش اصلی



 
 . فصل اٍل )کلیبت(1

 . فصل دٍم )اّذاف، سؤاالت ٍ فرضیبت(2

 ّب(. فصل سَم )هَاد ٍ رٍش3

 ّب()یبفتِ . فصل چْبرم4

 گیری(. فصل پٌجن )ثحث ٍ ًتیج5ِ

 )کلیات( فصل اول
 ایي فصل ضبهل سِ قسوت زیر است:

هسئلِ ٍ اّویت پصٍّص: در ایي قسوت هحقق تحلیلی از هطبلؼبت پیطیي در زهیٌِ هَضَع تحقیق ٍ هٌظَر از اًجبم هطبلؼِ را ثِ الف( ثیبى 
 دّذ. رٍضٌی تَضیح هی

ّب ّب ٍ هطکالتی کِ هحقق در اًجبم پصٍّص ثب آىٍ هطکالت اجرایی پصٍّص: در ایي قسوت فْرستی از هحذٍدیتّب ة( هحذٍدیت
 گردد.است رکر هیهَاجِ ضذُ 

 ضَد.ّبی تخصصی ثِ کبر ثردُ ضذُ در طرح تؼریف هیّب: در ایي قسوت ٍاشُج( تؼریف ٍاشُ
 

 )اهذاف، سؤاالت و فرضیات( فصل دوم
 ًوبیذ.هتٌبست ثب ًَع پصٍّطی کِ در دست دارد اّذاف، سؤاالت ٍ فرضیبتی را هطرح هی در ایي فصل هحقق

 

 ها(فصل سوم )هواد و روش
-ٍ ثِ سؤاالتی کِ در خصَظ ًَع هطبلؼِ، جوؼیت هَرد هطبلؼِ، رٍش ًوًَِ تَجِ ًوبیذّب ایي فصل هحقق ثبیذ ثِ ًحَُ گردآٍری دادُدر 

ّب، گیری حجن ًوًَِ ٍ ضیَُ هحبسجِ آى، هؼیبرّبی اًتخبة افراد جْت هطبلؼِ، هکبى ٍ زهبى اًجبم هطبلؼِ، هتغیرّب ٍ ًحَُ سٌجص آى
ّب ٍ ّبی تجسیِ ٍ تحلیل دادُخلِ، رٍشّب، رٍش کبر یب ضرح هذاری دادُّب ٍ اثسار آى، رٍایی ٍ پبیبیی اثسار گردآٍآٍری دادُرٍش جوغ

 است، ثپردازد.هالحظبت اخالقی 
 

 ها(فصل چهارم )یافته
ای را کِ بیج آزهَى یب هذاخلِگردد ٍ هحقق ثبیذ تٌْب ًتآٍری ضذُ ثِ صَرت هتي، جذٍل ٍ یب ًوَدار ارائِ هیّبی جوغدادُ در ایي قسوت

ّبی پصٍّص ارائِ ّب در ایي ثخص ثب تَجِ ثِ اّذاف، سؤاالت ٍ فرضیِگًَِ تَصیف یب تفسیری ثیبى ًوبیذ. یبفتِاًجبم دادُ ثذٍى رکر ّیچ
 ًوَدارّب ًیس رػبیت گردد.چٌیي ایي ًظن هٌطقی ثبیذ در ارائِ جذاٍل ٍ ّب ثبیذ ترتیت هٌطقی رػبیت ضَد ٍ ّنگردًذ ٍ در ارائِ آىهی
 

 گیری(فصل پنجن )بحث و نتیجه
رثَطِ ّبی هپردازد. ایي ثخص گسارش هختصری در خصَظ هَضَع هطبلؼِ ٍ یبفتِّب هیدر ایي قسوت هحقق ثِ ارزیبثی ٍ تفسیر یبفتِ

ّب ٍ گیری از آىًٌذُ در جْت ثْرُتَاًذ پیطٌْبداتی را ثِ خَاّبی پصٍّص است. در ایي ثخص هحقق هیاالت ٍ فرضیِثِ اّذاف، سؤ
 چگًَگی اداهِ پصٍّص ارائِ ًوبیذ.

 

 بخش ضوائن
 ایي ثخص ضبهل دٍ قسوت است:

 ( فْرست هٌبثغ: توبهی هٌبثغ استفبدُ ضذُ در گسارش ًْبیی ثبیذ طجق الگَی ًٍکَر در ایي قسوت ًَضتِ ضَد.1

ّب، ّب، ًتبیج آهبری، جذاٍل، ًقطًِبهِّب، اجبزُّب، فرمًبهِکلی ضبهل پرسصّب: ثر اسبض ًَع هطبلؼِ هتفبٍت است ٍلی ثِ طَر ( پیَست2
 ثبضذ.ّبی هبلی هیتصبٍیر ٍ گسارش

 



 
 

 
 


