راهنماي نگارش گزارش نهايي پروژههاي تحقيقاتي
 1عنوان كوتاه ،رسا ،به زبان فارسي يا دو زبان گيج كننده نباشد ،اجتناب از اختصارات جمله خبري اجتناب از پيش داوري عدم استفاده از كلمات نامناسب عدم اشاره به روش كار در جمله ،عنوان ،مثال  Retrospectiveيا Prospective 2مجري يا مجريان تحقيق 3نام همكاران اصلي و يا نام دانشجو ،انترن ،رزيدنت 4چكيده 5دالئل انتخاب موضوع (مقدمه( با اشاره به  :دالئل اولويت موضوع ،كاربرد داشتن ،نو و تازگي موضوع ،قابليت اجراء ،معقول بودن ،امكان حل مشكل ،با صرفه بودن و ... مشكل چيست؟ وضع كنوني چيست؟ عوارض بعدي ناشي از مشكل چيست؟ تناقضات موجود كدامند؟ دالئل لزوم اجراي طرح كدامند؟ فوائد اجراي طرح كدامند؟ مورد بررسي چيست و چگونه است؟ تجسم تصويري از تحقيق 6بازنگري منابع و اطالعات موجود تاريخچه بسيار كوتاه :ميتواند از كتاب باشد . مقاالت با رعايت ترتيب تاريخي مقاالت مهمتر و يا  Review Articleمعتبر از طريق :خالصه كردن مقاالت ،با توجه به : سوال اصلي مورد بررسي - Designو روش كار مقاله
 نتيجه مقاله نقد بر مقاله : بدون استثناء با ذكر رفرانس ،در پايان گزارش يا پايان نامه 7اهداف و فرضيات : هدف كلي و اهداف اختصاصي 8متغيرها و مقياس سنجش متغيرها ليست متغيرها وضعيت متغيرها مستقل ،وابسته ،مداخلهگر ،زمينهاي -سنجش متغيرها

 با متغيرهاي مداخله گر و زمينهاي چه كرديم؟ آيا كنترل كرديم؟ چگونه؟ آيا موفق بوديم؟ كداميك كنترل نشدند؟ چرا؟ محدوديتهاي ما چه بوده است؟ 9روش تحقيق ،تكنيك و نحوه اجرا نوع تحقيق طرح و روش اجرا Design & Handling مشخصات جامعه مورد بررسي تعداد و روش نمونه گيري با ذكر چرا؟ محل انجام تحقيق ،مدت تحقيق،زمان شروع و پايان تحقيق چگونگي عملي انجام تحقيق مشخصات فردي كه در انجام تحقيق نقص دارند . ابزار وسائل ،دستگاهها ،مواد و  ...بكار گرفته شده شيوه گردآوري و دستيابي به دادهها معرفي پرسشنامه و فرم اطالعاتي هدف :قابل تكرار بودن بررسي توسط هر پژوهشگري بهر دليل با همان روش يا تغيير در روش 10نتايج : شامل :نشر يا جدول يا نمودار براساس اهداف و متغيرها پاسخ به سواالت مطروحه در اهداف نتيجه تاثير متغير مستقل بر وابسته اطالعات به دست آمده از تاثير متغيرهاي مداخلهگر و زمينهاي هر يافته تنها بصورت يكي از اسكال نشر يا جدول يا نمودار بيان ميشود . نوع آزمون و نتايج آزمون بايد زير جداول باشد . شماره جدول ،نام جدول ،آدرس مطالعه در باالي جدول نوشته مي شود (همچنين نمودار ) مثال :جدول شماره  .....توزيع فراواني زنان و مردان مراجعه كننده بر حسب فشار خون سيستولي ،بيمارستان قلب شهيد رجائي ،دانشگاهعلوم پزشكي ايران
 هر جدول و يا نمودار خود بايد به اندازه كافي گويا بوده و احتياج به توضيح در متن نداشته باشد . 11بحث Discussion خالصهاي از واقعيت به دست آمده تاكيد بر جنبههاي مهم و تازه ،بررسي و نتيجه گيري از آنها ذكر  P-valueو اعتبار يافته سنجش ،مقايسه و ارتباط يافته ها با ديگر مطالعات مشابه ،در بازنگري منابع ذكر شود . مقايسه روش تحقيق با روشهاي تحقيق در ديگر مطالعات مشابه رعايت صداقت و امانت در مقايسه با ديگر مطالعات موافق يا مخالف بحث در مورد علت يا علل تناقضات موجود نتيجه گيري و برقراري ارتباط معقول با اهداف بررسي اجتناب جدي از اظهار نظر در مورد دادههاي ناكافي و يا بررسي نشده 12محدوديت و مشكالت تحقيق 13توصيه ها و پيشنهادات مرتبط با هدف تحقيق افقهاي جديد تحقيق 14تقدير و تشكر با اسم و رسم و با ذكر دليل 15-منابع Reference

