
 
 

 

 52-3-1 الگوي اساس بر تحقيقاتي طرح پاياني گزارش نگارش ضوابط

 پاياني گزارش جلد .1

 .گيرد مي قرار صفحه قسمت باالترين در بوشهر پزشكي علوم دانشگاه آرم -الف

 "استان بوشهر درماني بهداشتي خدمات و پزشكي علوم دانشگاه" عبارت -ب

 .شود نوشته 41 نازنين-ب فونت با آرم زير

 .گردد درج 02 تيتر-ب فونت با "تحقيقاتي طرح پاياني گزارش" عبارت بعد سطر در -ج

 .شود درج 02 تيتر-ب فونت با "عنوان" عبارت بعد سطر در -د

 .شود نوشته 02 تيتر-ب فونت با تحقيقاتي طرح عنوان بعد سطر در -ه

 ايشان "دانشگاهي رتبه" بعد سطر در و "مجري خانوادگي نام و نام" آن زير در و "مجري" عبارت بعد سطر در -و

 .شود نوشته 41 تيتر-ب فونت با

 .شود نوشته 41 نازنين-بفونت با "سال و ماه" صورت به پاياني گزارش نگارش تاريخ صفحه قسمت ترين پايين در -ز

 عنوان صفحه .5

 .شوند نوشته بعد صفحه در باشد زياد همكاران تعداد چنانچه .شود تنظيم پيوست نمونه مطابق

 تشكر و تقدير .3

 مطالب فهرست .4

 جداول فهرست .2

 نمودارها و اشكال فهرست .6

 صفحات گذاري شماره .7

 .شوند نمي گذاري شماره "سپاسگذاري" و "تقديم" ،"اله بسم" صفحات -

 .شوند گذاري شماره (ابجد) فارسي الفباي حروف با ها فهرست صفحات -

 -خواهد داشت ادامه منابع فهرست پايان تا و آغاز "اصلي پيام" اول بخش از پاياني گزارش گذاري شماره -

 .گيرد انجام صفحه پايين و وسط در بايد گذاري شماره 



 
 

 

 .شود نوشتهTimes New Roman 40 فونت با انگليسي متون و 41 لوتوس -ب فونت با فارسي متون -

 52-3-1 الگوي اساس بر پاياني گزارش بندي فصل.8

 صفحه پيام اصلي، 4فرم گزارش نهايي داراي سه بخش اساسي شامل 

 صفحه گزارش کامل 52صفحه خالصه اجرايي،  3

 (Main Message) انتقال قابل اصلي پيام :اول بخش

  .باشد كلمه سيصد حداكثر و فارسي زبان به A4صفحه  يك حد در

 شود گنجانده بخش اين در شود منتقل سياستگذار به است قرار كه مطلبي هر تا است فرصتي -

 بر شفاف نتايج روي تمركز .است گزارش قلب واقع در و بوده پژوهش اصلي پيام شامل كه

 .گيرد مي قرار ها يافته اساس

 مطالعه اصلي هاي يافته وار فهرست نگارش -

 پژوهش ي ها يافته از شفاف تفسير و گيري نتيجه -

 .بگيرد پژوهش از تواند مي سياستگذار يا مدير كه هاي درس بيان -

 مخاطب براي پژوهش كاربردهاي بيان -

 .شد خواهد جويي صرفه موجب چقدر طرح اين اينكه و ها هزينه و بودجه مورد در توضيح -

 .است نشده داده پاسخ هنوز كه سؤاالتي بيان -

 گيرد؟ صورت چگونه پيام انتقال -

 (Executive Summary)اجرايي خالصه :دوم بخش

 سانتيمتر باشد. 5/0  با حاشيه صفحه سه حد در -

 .باشد نمي مقاله مرسوم (Abstract)چكيده معادل بخش اين -

 گردد ذكر سطر0-4حد در فني جزئيات و اجرا روش

 .شوند مرتب پايين به باال از دارند كه اهميتي ترتيب به ها يافته -

 .شود آورده ادامه در تر اهميت كم نكات و متن ابتداي در بيشتر اهميت داراي نكات -

 .نمايد درك كامال آنرا پژوهش به ناآشنا فرد كه اي گونه به غيرعاميانه ولي روشن و شفاف زبان با نگارش -

 .گردد اشاره آمده بدست هاي پاسخ و بررسي مورد موضوع به -

 .شود آورده فشرده صورت به طرح هاي يافته -

 تصميم بتواند سياستگذار اول پاراگراف دو يكي با كه گردد طراحي اي گونه به بخش اين -

 .بگيرد

 (Main Report)كامل گزارش :سوم بخش



 
 

 

 
 سانتي متر باشد. 5/0با حاشيه  A4صفحه  05در حد  -

 .باشد مي زير شرح به قسمت 7 شامل بخش اين -

 

 :(Context)سابقه و زمينه .1

 در كه ديگري تحقيقات و شود مي بيان شفاف صورت به طرح سؤال قسمت .است مساله بيان مانند

 .گردد مي مشخص آن در فعلي تحقيق سهم و نقش و اند داشته نقش پيام اين به رسيدن

 

 :(Implications)مفاهيم .5

 بيان و ها پيام تفكيك و نتايج تعميم گستره .گردد بيان سياستگذار يا مدير براي ها يافته مفهوم

 ممكن طرح اين كه مختلفي هاي مخاطب قسمت همين در .شود مشخص پيام اين ارائه از هدف

 .شود عنوان ديگر مشكالت براي طرح اين تعميم قابليت نيز و باشد داشته است

 :(Approach) رويكرد .3
 

 گيري، نمونه روش نمونه، حجم مطالعه، مورد جمعيت مطالعه، نوع)پژوهش روش قسمت اين در

 چگونگي و(مطالعه از خروج و ورود هاي معيار و ها داده گردآوري ابزار و كار انجام روش شرح

 .گردد بيان ها داده تحليل و تجزيه
 

 (Results):ها يافته .4

 بطور نمودارها و جداول از استفاده با دارد ارتباط آن پيام به و شده حاصل طرح اين از كه نتايجي

 .شود ارائه پيوست قسمت در نيست پيام به مربوط كه نمودارهايي و نتايج بقيه گرددو بيان خالصه
 

 (Further Research):آتي هاي پژوهش براي پيشنهاد .2

 .شود مطرح آتي هاي پژوهش براي سؤال و فهرست موجود، اطالعاتي هاي شكاف
 

 (References and Bibliography):كتابشناسي و منابع .6

 كه منابعي .شود تنظيم (ونكور) شهركرد پزشكي علوم دانشگاه مجله نويسي رفرنس الگوي مطابق

 .گردد مشخص است مفيدتر سياستگذار براي
 

 (Appendix):پيوست .7

 روش و مواد خصوص در بيشتر توضيحات .ندارند ارتباط گيري نتيجه به مستقيما كه هايي يافته

 نامه رضايت فرم ها، داده گردآوري ابزار يا پرسشنامه متن .گنجد نمي اصلي متن در كه فني هاي
 

 



 
 

 

 

 بوشهر پزشكي علوم انشگاهد

 تحقيقاتي طرح پاياني گزارش

 طرح عنوان

 طرح شماره

 مجري

 ناظر

 همكاران دانشگاه فناوري و تحقيقات معاونت

 طرح تصويب خيتار

 طرح پايان تاريخ

 

 


