
فرمت نگارش گزارش نهائي طرحهاي تحقيقاتي 
    به منظور ايجاد وحدت رويه و يكنواختي در تهيه گزارش نهائي طرحهاي تحقيقاتي، بر اساس فرمت زير اقدام 

 جهت اعمال نظرات كارشناسان علمي و CDنمائيد. ضمنا هميشه نسخه اصلي گزارش نهائي را در كامپيوتر يا 
اصالحات بعدي حفظ نمائيد. در نهايت نيز بايستي يك نسخه از گزارش نهائي كارشناسي و اصالح شده را در قالب 

CD .به حوزه معاونت تحقيقات و فن آوري تحويل نمائيد 
يك گزارش نهائي بايد شامل قسمتهاي زير باشد: 

 شامل عنوان طرح ، نام مجري و همكاران اصلي طرح ( با ذكر نام و نام خانوادگي، درجه تحصيلي و - صفحه اول:1
مشخص كردن مسئول مكاتبات با عالمت ستاره) و در آخر ذكر سازمان حمايت كننده از انجام تحقيق.  

 كلمه) تهيه و شامل تمامي قسمتهاي 250-350 به صورت مختصر و حداكثر در يك صفحه ( شامل - چكيده:2
اصلي مقاله مي باشد كه هر كدام با عناوين مشخص در يك پاراگراف جداگانه آمده باشد. عناوين پاراگرافها بايد 

 و 3شامل: مقدمه، مواد و روشها، يافته ها، بحث و نتيجه گيري باشد و در انتهاي چكيده كلمات كليدي ( حداقل
  كلمه)آورده مي شود.4حداكثر 

 شامل مطالبي راجع به تعريف مسئله، اهميت موضوع، مرور متون(پيشينه تحقيق) داليل و ضرورت - مقدمه:3
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 ذكر نتايج مهم بررسي هاي قبلي ذكر مي شود. افعال بكار 
 گرفته شده در اين قسمت عموما افعال گذشته بايد باشد.

 نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه روش محاسبه حجم نمونه و نحوه نمونه گيري، - مواد و روشها:4
نحوه جمع آوري داده ها، روائي و پايائي ابزارهاي مطالعه، نحوه انتخاب مواد مثل وسايل كار و داروهاي خاص يا 

نمونه ها، علت و روش انتخاب مواد يا نمونه ها، روش تجزيه و تحليل داده ها، معيارهاي ورود و خروج از مطالعه، 
روشهاي آماري بكار گرفته شده و مسايل مربوط به اخالق پژوهش و محدوديتهاي انجام پژوهش در اين قسمت 

 آورده مي شود. اين قسمت بايد با دقت نوشته شود به نحوي كه افراد ديگري با همان روش به همان نتايج برسند.
 در اين قسمت برخي از قسمتهاي مطالعه ( بدون تكرار جزئيات) ذكر مي گردد. تمامي يافته هاي - يافته ها:5

تحقيق بدون انجام قضاوت در اين قسمت آورده مي شود. معموال يافته هاي مهم ذكر و ساير يافته ها در قالب جدول 
 و نمودار مي آيد. ( شماره  و عنوان جداول در باال و شماره و عنوان نمودار در پائين آن نوشته مي شود)

 در قسمت بحث نكات عمده و روابط آنها به وسيله نتايج نشان داده مي شود. نتايج تحقيقات مخالف و - بحث:6
 موافق در اين قسمت آورده مي شود و نتايج اين تحقيق با آنها مقايسه مي شود.

 بسيار مختصر تر از بحث و فقط اهم نتايج بدون آوردن اعداد و ارقام و جداول بيان و نتيجه اي كه - نتيجه گيري:7
 از تحقيق حاصل شده است ذكر مي شود. قسمت بحث و نتيجه گيري مي تواند تحت يك عنوان آورده شود.

  منابع بايد به روش شماره گذاري و به ترتيب استفاده در متن ( روش ونكوور) تنظيم شود.- منابع:8
  شامل جداول، نمودارها، يك نمونه از فرمهاي تحقيقاتي و ... مي باشد. - ضمائم:9

در پايان نتيجه گيري مي توان قسمتي را تحت عنوان تشكر و قدرداني و يا مشكالت اجرائي طرح اضافه كرد. 
 
 
 



 

مراحل كارشناسي گزارش نهائي طرحهاي تحقيقاتي 
        در پايان اجراي هرطرح تحقيقاتي يك گزارش نهائي بر اساس فرمت مشخص تهيه مي گردد كه پس از ارائه 
توسط مجري طرح به مديريت پژوهشي توسط كارشناسان علمي مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. مراحل اين 

بررسي به شرح زير است: 
- ارائه گزارش نهائي از سوي مجري طرح به مديريت پژوهشي. 1
- تعيين كارشناسان علمي مرتبط و متخصص بر حسب موضوع از سوي شوراي پژوهشي. 2
- ارسال گزارش نهائي براي كارشناسان علمي و تعيين زمان خاصي براي تشكيل جلسه كارشناسان بدون حضور 3

مجري طرح. 
- بحث و بررسي كارشناسان علمي و جمع بندي نظرات ايشان توسط كارشناسان پژوهشي. 4
- تعيين يكي از كارشناسان با توافق ساير كارشناسان براي كنترل نهائي و كنترل اصالحات انجام شده. 5
- ارسال نظرات كارشناسان براي مجري طرح براي اصالح و يا ارائه توضيح در موارد مطرح شده. 6
- اخذ گزارش نهائي اصالح شده از مجري طرح. 7
- ارسال گزارش نهائي اصالح شده براي كارشناس علمي و گرفتن نظر نهائي. 8
- در صورت تائيد نهائي گزارش توسط كارشناس علمي، ارسال آن به شوراي پژوهشي براي تصويب نهائي. 9

- مكاتبه با مجري طرح براي ارائه فاكتورها و مدارك مرتبط و انجام تسويه حساب نهائي. 10
  تكرار مي شود." مجددا9 تا 6- در صورت عدم تائيد اصالحات انجام شده مراحل 11


