فرمت پیشنهادی نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی
بِ هٌظَس ایدبد ٍحذت سٍیِ ٍ یکٌَاختی دس تْیِ گضاسش ًْبیی عشح ّبی تحمیمبتی ،سػبیت فشهت صیش ضشٍسی
هیببضذ .ضوٌب تَصیِ هی ضَد فبیل ًسخِ اصلی گضاسش ًْبیی سا خْت اػوبل ًظش کبسضٌبسبى ػلوی ٍ اصالحبت
بؼذی حفظ ًوبییذ .دس ًْبیت یک ًسخِ اص فبیل  wordگضاسش ًْبیی کبسضٌبسی ٍ اصالح ضذُ ،بِ حَصُ هؼبًٍت
تحمیمبت ٍ فٌبٍسی اسسبل گشدد.
یک گسارش نهائی باید شاهل قسوتهای زیر باشد:
 -1صفحه عنواى :ضبهل ػٌَاى عشح ،ضوبسُ عشحً ،بم هدشی ٍ ّوکبساى اصلی عشح.
 -2پیام پژوهشی :دس صفحِ دٍم گضاسش ًْبیی ٍ بب فشهت تؼییي ضذُ دس سبیت هؼبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی ،صفحِ
هذیشیت اعالع سسبًی پضضکی.
 -3چکیده فارسی و انگلیسی :بِ صَست هختصش ٍ حذاکثش دس یک صفحِ (ضبهل  053-053کلوِ) تْیِ ٍ ضبهل
توبهی لسوتْبی اصلی همبلِ ببضذ کِ ّش کذام بب ػٌبٍیي هطخص دس یک پبساگشاف خذاگبًِ آهذُ ببضٌذ .ػٌبٍیي
پبساگشافْب ببیذ ضبهل :همذهِ ،هَاد ٍ سٍضْب ،یبفتِ ّب ٍ ًتیدِ گیشی ببضذ ٍ دس اًتْبی چکیذُ کلوبت کلیذی (حذالل
 ٍ 0حذاکثش  5کلوِ) آٍسدُ ضَد.
 -4هقدهه :ضبهل هغبلبی ساخغ بِ تؼشیف هسئلِ ،اّویت هَضَع ،هشٍس هتَى(پیطیٌِ تحمیك) ،دالیل ٍ ضشٍست
اًدبم تحمیك هی ببضذ .دس همذهِ هشٍسی بش هتَى ٍ اعالػبت لبلی بشای ایدبد صهیٌِ رٌّی دس خَاًٌذُ ٍ ًتبیح هْن
بشسسی ّبی لبلی رکش ضَد .افؼبل بکبس گشفتِ ضذُ دس ایي لسوت ػوَهب افؼبل گزضتِ ببیذ ببضذ.
 -5صفحه اهداف :صفحِ هشبَط بِ اّذاف کلی ٍ اختصبصی پشٍپَصال عشح ضویوِ گشدد.
 -6هواد و روشهاًَ :ع هغبلؼِ ،خبهؼِ هَسد هغبلؼِ ،حدن ًوًَِ ٍ سٍش هحبسبِ آىً ،حَُ ًوًَِ گیشیً ،حَُ خوغ
آٍسی دادُ ّب ،سٍایی ٍ پبیبیی ابضاسّبی هغبلؼِ ،هؼیبسّبی ٍسٍد ٍ خشٍج ،سٍش تدضیِ ٍ تحلیل دادُ ّب ،سٍضْبی آهبسی
بکبسگشفتِ ضذُ ،هسبئل هشبَط بِ سػبیت اخالق دس پژٍّص ٍ هحذٍدیتْبی اًدبم پژٍّص دس ایي لسوت آٍسدُ ضَد.
ایي لسوت ببیذ بب دلت ٍ ضشح خضئیبت کبهل ًَضتِ ضَد.
 -7یافته ها :توبهی یبفتِ ّبی تحمیك بذٍى اًدبم لضبٍت دس ایي لسوت آٍسدُ ضَد .هؼوَال یبفتِ ّب بصَست
اًطبیی ٍ ًیض دس لبلب خذٍل ٍ ًوَداس هی آیذ( .ضوبسُ ٍ ػٌَاى خذاٍل دس ببال ٍ ًوَداس دس پبییي آى ًَضتِ ضَد)
 -8بحث :یبفتِ ّبی ػوذُ ٍ سٍابظ آًْب ٍ ًتبیح آصهًَْب رکش ضَدً .تبیح تحمیمبت هخبلف ٍ هَافك رکش ضَد ٍ ًتبیح
ایي تحمیك بب آًْب همبیسِ ضَد .اختالف ّب تَخیِ گشدد ٍ هکبًیسن اثشات ،کبسبشدّبی احتوبلی ٍ ّوچٌیي پیطٌْبدات
رکش ضَد.
 -9نتیجه گیری :بسیبس هختصشتش اص بحث ٍ فمظ اّن ًتبیح بذٍى آٍسدى اػذاد ٍ اسلبم ٍ خذاٍل بیبى ٍ ًتیدِ ای کِ
اص تحمیك حبصل ضذُ است رکش ضَد .دس پبیبى ًتیدِ گیشی هی تَاى لسوتی سا تحت ػٌَاى تطکش ٍ لذسداًی ٍ یب
هطکالت اخشائی عشح اضبفِ کشد.
 -11هنابع :هٌببغ ببیذ بِ سٍش ضوبسُ گزاسی ٍ بِ تشتیب استفبدُ دس هتي (سٍش ًٍکٍَس) تٌظین ضَد.
 -11ضوائن :ضبهل پشسطٌبهِ  ،چک لیست ،فشم سضبیت آگبّبًِ ٍ  )...هی ببضذ.

