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  بسمه تعالی

  
  

  گلستان یدانشگاه علوم پزشک یقاتیتحق يها    طرح ییگزارش نها هیدستورالعمل ته

  
رعایت  ه گزارش نهایی طرح هاي تحقیقاتی ضمنگیري از چارچوب مناسب در تهی با توجه به اهمیت بهره

دانشکده مربوطه یا /موارد زیر گزارش نهایی طرح خود را آماده نموده و به معاون پژوهشی مرکز تحقیقاتی
  .هسته پژوهشی تحویل نمایید

  
  :صفحه عنوان

  
  
  
  
  

  
  

  گزارش نهایی طرح تحقیقاتی
  :عنوان 

  
  

  :مجریان / مجري 
  

  ............واحد ارائه دهنده گزارش 
 EDC/ کمیته تحقیقات دانشجویی/ توسعه تحقیقات بالینی /  یهسته پژوهش/ مراکز  /دانشکده 

  
  :پستی الکترونیکی  آدرسبا همراه آدرس 

  
  

  :همکاران اصلی
  

  : تصویب طرحتاریخ 
  : نسخه اولتاریخ ارائه 
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  :فهرست مطالبصفحه 
  چکیده پژوهش به فارسی

  
ها  تحقیق، بیان مسئله، اهمیت مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف کلی، تعریف واژهپیش زمینه ( مقدمه و بیان مسئله :فصل اول

  )و مروري بر متون
  

جامعه مورد مطالعه، نمونه هاي معرفی مواد و وسایل مورد استفاده در تحقیق، نوع مطالعه، ( تحقیقروش مواد و  :فصل دوم
ابزارهاي گرد آوري اطالعات، متغیرهاي تحقیق، اعتبار واعتماد مورد بررسی، مشخصات واحدهاي مورد مطالعه، محیط مطالعه، 

  )...ات اخالقی و ظعلمی، روش تجزیه و تحلیل داده ها، مالح
  

نی متغیر وابسته افراوارائه معرفی موارد تحت مطالعه بر حسب متغیر هاي زمینه اي، (هاي پژوهش  و یافتهنتایج  :فصل سوم
ارائه  هاي مرکزي و پراکندگی و  ها با شاخص توصیف دادهبا توجه به اهداف مطالعه،  بر حسب فراوانی متغیرهاي مستقل و
  )، استفاده مناسب از جدول ونموداراهداف و فرضیات و آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه

  
  بحث و نتیجه گیري :فصل چهارم

  
  فهرست منابع و پیوستها :فصل پنجم

  
  طرحاجراي گزارش مالی  :فصل ششم

  
  
صورت گیرد و محدوده خطوط تمام صفحات یکسان رعایت شود و فاصله   A4تایپ گزارش نهایی باید در یک روي کاغذ  -

  . باشد 1.2 - 1.3مناسب می تواند بین 
سانتی متر و تالبه  2.5سانتی متر، فاصله خطوط تا لبه باالیی و پایینی صفحه  2.5فاصله شروع خطوط تا لبه راست صفحه  -

  . جداول و غیر ه باید رعایت گردد سانتی متر باشد ، این محدودیتها در مورد  2چپ صفحه 
   12سایز  -  Titr – Boldعناوین با خط  -
   12سایز  -معمولی  – Nazanin متن فارسی با خط -
  12سایز  –معمولی  -  timeمتون انگلیسی با خط  -
  . اپی از صفحه مقدمه آغاز گرددشماره صفحات به صورت پی -
  . شماره صفحه باید در پایین صفحه وسط تایپ گردد -
  

  .حویل گرددتنیز    CDدرگزارش نهایی فایل است که ضروري  :توجه 
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  :چکیده
هاي  اي از مساله مورد تحقیق، بیان روش یا روش خالصه بوده و شاملمنعکس کننده اصل موضوع چکیده باید  -

  .گیري و پیشنهادها است که با استفاده از قالب نمونه زیر ارائه گردد ها و نتایج حاصله، نتیجه بکارگرفته شده، یافته
  .تجزیه و تحلیل آماري مورد استفاده ذکر شود وچگونگی انتخاب نمونه ها و روشهاي مشاهده  -
  .دار است آن اگر از نظرآماري معنی P-valueبزرگی اثر مشاهده شده و  -
  . تا بحال معمول نبوده است با جزئیات بیشتري ذکر گرددکه اگر در پژوهش روش نوینی براي اولین بار ارایه می گردد  -
  .استفاده شودبراي نگارش چکیده  CONSORTاگر مطالعه کارآزمایی بالینی است از مالکهاي  -
   12با سایز  Lotusیا  Yagutقلم پیشنهادي براي این قسمت  -
  .   کلمه تدوین گردد 350تا  250چکیده بین  -
  
  ) نمونه صفحه چکیده فارسی(

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
  معاونت تحقیقات و فناوري

  :عنوان   
  
  : مجریان/مجري  
  
  : همکاران  
  

 : مدت اجراي طرح :                                    اعتبار طرح :                            تاریخ تصویب طرح 

  
  :مقدمه و هدف  

  
  :مواد و روش ها

  
  

  :ها یافته
  
  
  
   :گیري نتیجه 

  
  

  :واژه هاي کلیدي
   :تعداد کلمات چکیده
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  .براي نگارش فصلهاي اول تا چهارم گزارش نهایی استفاده شود CONSORTاگر مطالعه کارآزمایی بالینی است از مالکهاي 
  

  فصل اول
، در این قسمت موضوع مورد )اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق  –بیان مسئله  –پیش زمینه تحقیق ( :مقدمه و بیان مساله

انتخاب موضوع و فواید ناشی از اجراي تحقیق و اهمیت و مطالعه را همراه با اطالعات زمینه اي مستدل تعریف نموده، دالیل 
  .  کاربرد آن را به روشنی توضیح دهید

در  اهداف اصلی و فرعی را به همان ترتیبی که در پروپوزال ذکر شده تدوین نمایید و :اهداف ،فرضیات و سواالت پژوهشی
 .قرار گرفته بیان کنیدمورد آزمون  ی را کهمطالعات تحلیلی ، فرضیات

 .به همان ترتیبی که در پروپوزال اشاره شده است ذکر شود :واژه ها تعریف
اي از مطالعات انجام شده قبلی بر گرفته از منابع اطالعاتی را با توجه به مسأله  نتایج خالصه :مروري بر مطالعات انجام شده 

تنها کپی بررسی متون طرح (بنویسید به روز مورد تحقیق و اهداف مورد نظر را به طور دقیق، کامل و روشن با ذکر منابع 
   .)کند پیشنهادي کفایت نمی

  

  فصل دوم 
  . در این بخش توصیه میشود) Subheading(استفاده از زیربخشها  :پژوهشاجراي روش 

  

معیارهاي ورود و خروج در (چگونگی انتخاب افراد یا حیوانات آزمایشگاهی را توضیح دهید  :واحدهاي آماري مورد مطالعه
اند دالیل  گروه سنی و جنسیت خاصی در مطالعه وارد شدهفقط اگر  . (Source Population)مطالعه و توضیح در مورد 
  .نمایید بیانرا ) Setting( مشخصات محیط پژوهش .انتخاب آنها را ارائه نمایید

  
هاي بکارگرفته شده را به  روشمشخصات زمان و مکان . نوع مطالعه و متغیرهاي اندازه گیري شده: هاي انجام شده گیري اندازه
 را ذکر کنیدمورد استفاده هاي  مشخصات دستگاه. اي شرح دهید که اگر محققی قصد تکرار آنها را داشت بتواند انجام دهد گونه

در مورد روشهایی . بدون توضیح کافی است هبع براي روشهاي مورد استفاده شناخته شداذکر من .)تنوع ومدل و محل ساخ(
روشهاي جدید یا روشهاي  در مورد. است روش الزممورد در بع توضیحی مختصر اکه خیلی شناخته شده نیستند ضمن ارائه من

 .را بیان نماییدعلت استفاده از روشهاي جدید یا تغییر یافته همراه با محدودیتهاي آنها و تغییر داده شده توضیحات کامل 
مشخصات داروها و مواد شیمیایی مورد . آن را ارائه کنیدعلمی  اعتماد اعتبار ورا توصیف و ابزارهاي گرد آوري اطالعات 

 )cutoffواحد اندازه گیري و استانداردها و ( مشخصات دقیق روش اندازه گیري هاي آزمایشگاهی .استفاده را ذکر کنید
  مالحظات اخالقی

  اگر تغییري در روش اجرا نسبت به پروپوزال
  انجام شده است ذکر گردد

به  ها را تجزیه و تحلیل دادهجزئیات کافی در مورد  .حجم نمونه تعیین شده و مبناي آن را بیان کنید :تجزیه و تحلیل آماري
  . دبتواند آنها را تکرار کن داشتنحوي ارائه کنید که اگر محققی آشنا به آمار دسترسی به داده هاي مطالعه 

  
  فصل سوم 

در این فصل به عنوان داوري بیطرف تنها باید به ارائه نتایج بر اساس اهداف و فرضیات  :هاي پژوهش نتایج و یافته
حسب  بر ) P-value  مقدار( مقایسه و آزمونهاي آماري و سطح معنی داري آنها  الزم است به نتیجه .بپردازیدتعیین شده 

نوع مطالعه و اهداف و فرضیات اشاره شود اما نتیجه گیري نهایی و نحوه تعمیم این نتایج و توجیه آنها به فصل بعدي 
  :و ارائه می گردد  زیر سازماندهیبه طور کلی نتایج تحقیق به ترتیب . موکول شود ) بحث و نتیجه گیري (
با جدول، نمودار، شاخص هاي مرکزي مثل  اي مورد نظر معرفی موارد تحت مطالعه بر حسب متغیر هاي زمینه •

 ، مثالً  ترکیب سنی و جنسی گروههاي مطالعه( میانگین، شاخص هاي پراکندگی مثل انحراف معیار یا واریانس
   .)درصد سیگاریها در هر گروهتعداد و مثالً  تعداد و درصد توزیع متغیرهاي مسقل در گروه هاي مورد مطالعه با
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مثالً فراوانی سرفه مزمن در (اهداف  و با توجه به مطالعه و متغیرهاي مستقل حسب فراوانی بر فراونی متغیر وابستهارائه  •
 .)گروه سیگاري و غیر سیگاري

 آزمونهاي آماري بر حسب نوع مطالعه ، اهداف و فرضیات نتایج ارائه  •
  . متن ، جدول ونمودار انجام می گیردبصورت  ها و یافتهارائه نتایج بصورت کلی  •

نیمی  بیمار نیمی سیگاري و100مثالً اگر از . رود با بکار میارتباط براي برقراري بیان ساده و غیر ریاضی استفاده از  :متن 
  . باشند همین اشاره کفایت میکند و نیازي به تنظیم جدول و کشیدن نمودار نیست دیگر غیر سیگاري

اطالعات آماري و داده هایی را که بدلیل حجم زیاد نتوان در متن گنجاند بایستی دسته بندي و در جدولهاي  :جدول 
  . تنظیم یک جدول مناسب داراي قواعدي به شرح زیر است. مناسب ارائه کرد

-I  همراه با اشاره به جمعیت مورد مطالعه ،زمان و مکان(شماره و عنوان کامل در باالي جدول ذکر .(  
II -  مانند () در جداول یک متغیره(قرار دادن متغیر مورد نظر در اولین ستون و تعداد و درصد آن در ستونها ي بعدي

   )1جدول شماره 
                        

  .........در سال  ............توزیع سنی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه  – 1جدول شماره 
  درصد  تعداد  )سال (گروه سنی 

  15کمتر از 
   30تا  15
  45تا  30
  بھ باال 45

200  
350  
250  
200  

20  
35  
25  
20  

  100  1000  جمع

  
III -  قرار دادن متغیرمستقل در سطرهاي افقی و متغیرهاي وابسته در ستونهاي عمودي در جداول دو متغیره اي که

   )2جدول شمار : مثال (. رابطه یک متغیر مستقل را با یک متغیر وابسته نشان می دهد 
  

بر حسب گروه  ....شتی درمانی توزیع فراوانی طول مدت شیردهی درمادران مراجعه کننده به مرکز بهدا – 2جدول شماره 
  .....سال   در سنی

  جمع  طول مدت شیر دادن  سن بر حسب سال
    ماه 12بیشتر از   ماه 6 -11  ماه 0 - 5  24-15
34-25          

+35          
          جمع

  

IV-  هر جدول باید داراي سطر و ستون جمع باشد .  
V-  واضح و با معنی باشد. . .) عناوین سطرها و ستونها و ارقام مندرج و درصدها و (محتواي جدول .  

VI- جداول فارسی از راست به چپ تنظیم شود .  
VII : 85/3مثالً (     نوع تست بکار رفته و مقدار آن آماري انجام شده، آزمون که در جداولی=t  ،25/6 =x²  (و مقدار 

P-value مگر مواردیکه از لحاظ آماري معنی دار نباشد( ارائه شود دقیق  بصورت(.    
  

توسط ) مثالً روند تغییرات ( هنگامی که تفهیم اطالعات بخاطر گستردگی، تنوع و یا برخی از ویژگیها  :تصویر و نمودار 
  .آید جدول مشکل باشد نمودار به کمک ما می

بلکه اشاره اي به مهمترین پیام آن کافی است و در . نباید در متن ارائه شوندهمه اطالعات موجود در جداول و نمودارها 
 شود تالشباید گویاي اطالعات حاوي خود باشند، و جداول نمودارها  .متن نیز باید به شماره جدول یا نمودار اشاره شود

  .معرفی نمایید زیرنویسیا آنها را در  نگردداز عالئم اختصاري استفاده 
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  .شود اوتهاي آماري در جداول و نمودارها نیز توصیه میارائه تف
   

 گیري نتیجهبحث و : فصل چهارم 
 بحث

نتایجی مورد بحث قرار می گیرند که در بعد . در ابتداي بحث اشاره اي کلی بدون ذکر جزئیات به نتایج مطالعه شود -
  .فصل یافته ها به آن اشاره شده است

به روش مطالعه و طراحی آن  با توجه انجام شده و تعمیم آنها به جامعه هدفسایر مطالعات  با یافته ها مقایسه -
از زیاد بودن یا کم بودن یک عامل در یک .نتایج ارائه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهید  .امکانپذیر است

خود ) فرضیات(فرضیه دسته بیمار چه نتیجه هایی می گیرید؟ چگونه آنرا توجیه می کنید؟ تا چه حدي در اثبات 
موفق بوده اید؟ وجوه تشابه و تناقص یافته هاي شما با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه چه می باشد و چگونه 

 آنرا توجیه می کنید؟ با توجه به مجموعۀ شواهد به چه نتیجۀ کلی دست یافته اید؟
 .کنیدبیان در اجراي آنرا و محدودیتهاي موجود نقاط قوت مطالعه انجام شده  ونقاط ضعف  -
در صورتیکه دستیابی به تعداد حجم نمونه بر اساس طرح پیشنهادي فراهم   Power Calculationارائه نتایج  -

  .نشده است و یا اینکه نتایج بدست آمده با مقادیر در نظر گرفته شده براي تعیین حجم نمونه تفاوت دارد
 گیري نتیجه

گیریها و بحثها  نتیجه .شود در این بخش گنجانده میهاي پژوهشی  الت یا فرضیهي نهایی بر اساس سوانتیجه گیر -
 .د و مختصر باشدهاي مورد تحقیق بررسی بسیار مفصل یا محدو تواند بر حسب گستردگی موضوع و تعداد متغیر می

شامل موارد زیر توانند  این پیشنهادات می .هاي بعدي نیز در این بخش میتواند قرار گیرد براي پژوهش پیشنهادات -
   :اشدب

o  انجام فعالیتی اصالحی جهت حل سوال مطرح شده 
o  انجام تحقیقاتی بیشتر جهت درك هرچه بهتر مطالب 
o مشخص کردن سمت و سوي بررسی هاي آینده در خصوص این موضوعات یا موضوعات مرتبط  

  مپنجفصل 
  فهرست منابع و پیوستها 

 .به ترتیب استفاده در متن شماره گذاري گردد استفاده در آخر گزارش نهایی ومنابع مورد  -
 علمی دانشگاه مورد استفاده قرار گیرد  شیوه نگارش مورد استفاده در مجله -

)http://www.goums.ac.ir/journal/page.php?slct_pg_id=64&sid=1&slc_lang=fa( 
 ).و غیره نامه آگاهانه ، فرم رضایتپرسشنامه(شوند  میپیوستهاي گزارش نهایی نیز در این فصل ارائه  -
  مجریان و مشاوران علمی و آماري/نهایی توسط مجريفرم تایید گزارش  -

  
  ششمفصل 

  گزارش مالی اجراي طرح
 .در این فصل قرار میگیرد )به تفکیک جداول هزینه طرح مصوب( ارائه گزارش هزینه هاي انجام شده طرح  -
 .ارائه شودقرار گرفته مصرف مورد همراه با تعداد و مقدار شده شخصات مواد و کیتهاي آزمایشگاهی خریداري م -
درصورتیکه تجهیزاتی از محل طرح خریداري شده ضمن ارائه شماره پالك اموال محل نگهداري فعلی آنها اعالم  -

 .شود
 .در صورت افزایش اعتبار طرح مستندات الزم ارائه شود -
  .هاي طرح بیش از اعتبارات مصوب است اطالعات کافی ارائه شود رتیکه هزینهدر صو  -

  

http://www.goums.ac.ir/journal/page.php?slct_pg_id=64&sid=1&slc_lang=fa


 ٧  ، معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی گلستانھای تحقیقاتی طرح نھایی  گزارشدستورالعمل نگارش 
 

  
  


