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 بسمه تعالي
 

راهنماي تدوين گزارش نهايي طرح 
 تحقيقاتي

 
 

  گزارش نهايي طرح تحقيقاتي خود را در قالب بخشهاي زير تدوين فرماييد:
  صفحات مقدماتي     متن اصلي     پيوست 

  
 صفحات مقدماتي  

  
  شود:ير نوشته ميگذاري شده و در صفحات مجزا به شرح زمشتمل بر اجزاي زير بوده كه با حروف الفبا شماره

آرم  ذيـلدر  آرم سازمان پزشـكي قـانوني كشـور، صفحه عنوان (تصوير كامل روي جلد گزارش نهايي): –الف 
حضـور آرم ( »مركـز تحقيقـات پزشـكي قـانوني« ادره كـل نـام و در ذيـل نـام  اداره كـل اسـتان مربوطـه نام ابتدا سازمان،

حقيقـاتي، نـام مجـري يـا عنـوان طـرح تدرج گـردد.  در ادامـه  عي نـدارد)سازمانهاي همكار در كنار آرم پزشكي قانوني من
شماره ثبت همان شـماره شماره و تاريخ ثبت ( ) و طرح شروع وپايانتاريخ (مجريان طرح، سال اجراي طرح تحقيقاتي

ي جلد گـزارش اين صفحه عيناً رو . تصوير شماتيك صفحه عنوان در صفحه بعد آمده است.قيد مي گردد )باشدقرارداد مي
  گردد.گيرد و كپي آن بر روي صفحه اول گزارش نهايي درج مينهايي قرار مي

  نيز تقدير به عمل آيد.مركز تحقيقات پزشكي قانوني  از:  صفحات تقديم و تشكر –ب 
دف از نامه شـامل بيـان مسـأله، هـاي از مطالب پايانكلمه) را به خالصه 150-250يك تا يك و نيم صفحه ( چكيده: –ج 

چكيده به زبان انگليسي نيز در انتهاي گزارش نهـايي گيري نهايي اختصاص دهيد.اجرا، روش انجام، نتايج و نتيجه
  درج گردد.

  ).همراه با ذكر شمار صفحه -كه در متن اصلي آمده است(شامل فهرست رئوس مطالبي است  فهرست مطالب: –د 
  )(شامل شماره و عنوان جدولها فهرست جداول: -ه 
  (شامل شماره و عنوان پيوستها) فهرست ضمائم و پيوستها: –و 
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  اداره كل پزشكي قانوني استان ....................  

  مركز تحقيقات پزشكي قانوني              
  
  
  
  
  

  :عنوان تحقيق (به فارسي)
  
  
  

  :اسامي مجري يا مجريان محترم
  
  

  :سال اجرا
  

  :شماره و تاريخ ثبت
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  متن اصلي  
  گردد:كه قبالً تدوين و ارائه شده است، در فصول زير تنظيم مي براساس طرح پيشنهاديمتن اصلي پايان نامه 

  
  مقدمه -1فصل 

  شامل دو بخش بيان مسأله، اهداف و فرضيات است.
 :كل، نحوه برخـورد بـا مشـكل، الزم است در اين قسمت موارد زير گنجانده شود: تعريف مشكل، اهميت مش بيان مسأله
مؤثر بر ايجاد و تداوم مشـكل، تناقصـات موجـود  هاي مطرح شده و احتمالي، عوارض ناشي از تداوم مشكل، عواملحلراه

تـر از بيـان مسـأله تـر و كامـلبصـورت مفصـل –(در صورت وجود)، اهداف كاربردي، فوايد ناشـي از اجـراي طـرح و .... 
 پروپوزال

  :اهداف اصلي و جزيي را به همان ترتيبي كه در پروپـوزال ذكـر شـده تـدوين نماييـد و در مطالعـات اهداف، فرضيات
 تحليلي، فرضيات مورد آزمون را ارايه دهيد.

  
  مروري بر متون – 2فصل 

 مورد تحقيـق و اهـدافاي از مطالعات انجام شده قبلي برگرفته از منابع اطالعاتي را با توجه به مسأله نتايج خالصه    
  موردنظر به طور دقيق، كامل و روشن با ذكر منابع بنويسيد.

  
  روش بررسي  -3فصل 

  در اين فصل موارد زير را بطور مفصل ارايه نماييد:    
 گيري)متغيرها (تعريف علمي و مقياس اندازه 

 نوع مطالعه 

 حجـم نمونـه و گيـريجمعيت مورد مطالعه (تعريف جامعه مورد مطالعه، معيارهاي ورود و حـذف، روش نمونـه ،
 شيوه محاسبه آن)

 مكان و زمان انجام مطالعه 

 هاآوري دادهروش جمع 

 سازي، نحوه پيگيري، نحوه مداخله روش اجراي طرح (برحسب نوع مطالعه به نحوه تقسيم تصادفي، نحوه همسان
 و .... اشاره كنيد).

 هاروش تجزيه و تحليل داده 

 مشكالت و محدوديتها 

 مالحظات اخالقي 

  
  نتايج -4 فصل

در اين فصل به عنوان داوري بيطرف تنها بايد به ارايه نتايج و مقايسه آنها براساس اهداف و فرضيات تعيـين شـده     
و اهـداف و  العـه) برحسب نوع مطpداري آنها (مقدار بپردازيد. الزم است به نتيجه مقايسه و آزمونهاي آماري و سطح معني
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گيري) موكـول نهايي و نحوه تعميم اين نتايج و توجيه آنها به فصل بعدي (بحث و نتيجه گيريفرضيات اشاره شود اما نتيجه
  گردد:شود. به طور كلي نتايج تحقيق به ترتيب زير ساماندهي و ارايه ميمي

 اي موردنظر (مثالً تركيـب سـني و جنسـي گروههـاي مطالعـه)، معرفي موارد مطالعه شده برحسب متغيرهاي زمينه
 ها در هر گروه)غيرهاي مستقل در گروههاي مطالعه (مثالً درصد سيگاريفراواني مت

  فراواني متغير وابسته برحسب فراواني متغيرهاي مستقل و با توجه به مطالعه و اهداف (مثالً فراواني سرفه مـزمن در
 گروه سيگاري و غيرسيگاري)

 تانجام و ارايه آزمونهاي آماري برحسب نوع مطالعه، اهداف و فرضيا 
  گيرد.ارايه نتايج فوق در قالب متن، جدول و نمودار انجام مي

 100شود. مـثالً اگـر از هرگاه بتوان با بيان ساده و غيررياضي با خواننده ارتباط برقرار نمود، نتايج بصورت متن ارايه مي متن:
زي به تنظيم جدول وكشـيدن نمـودار كند و نيابيمار، نيمي سيگاري و نيمي ديگر غيرسيگاري باشند همين اشاره كفايت مي

گيـري از توانـد شـامل دو قسـمت اطالعـات خودكفـاي نوشـتاري، شـرح و نتيجـهنيست. متن نوشته شده در فصل نتايج مي
اطالعات ارايه شده در جداول و نمودارها باشد. توجه به اين نكته ضروري است كه منظور از شـرح اطالعـات، نتيجـه كلـي 

  تي از جدول و نمودار بگيرد.است كه خواننده بايس
هايي را كه بدليل حجم زيـاد نتـوان در مـتن گنجانـد (و در صـورت ارايـه خواننـده را گـيج جدول: اطالعات آماري و داده

بندي و تنظيم نمود و در جدولهاي مناسب ارايه كرد. تنظيم يك جدول مناسب داراي قواعدي بـه خواهد كرد) بايستي دسته
  شرح زير است:

 ه و عنوان كامل در باالي جدول (همراه با اشاره به جمعيت مورد مطالعه، زمان و مكان).شمار -1

ماننـد  –جداول يـك متغيـره قراردادن متغير موردنظر در اولين ستون و تعداد و درصد آن در ستونهاي بعدي (در  -2
 )1جدول شماره 

اي كه رابطه اي عمودي در جداول دو متغيرهقراردادن متغير مستقل در سطرهاي افقي و متغيرهاي وابسته در ستونه -3
 )2دهد. (مثال: جدول شماره يك متغير مستقل را با يك متغير وابسته نشان مي

  
  1371توزيع سني بيماران مراجعه كننده به درمانگاه قلب نمازي در سال  – 1جدول شماره 

  درصد  تعداد  گروه سني (سال)
15≤ 
29-16  
44-30  

45≥  

200 
350  
250  
200  

20  
35  
25  
20  

  100 1000 جمع
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توزيع فراواني طول مدت شيردهي در مادران مراجعه كننده به مركز بهداشتي  – 2جدول شماره 

  1371درماني شفا برحسب گروه سني در سال 
سن برحسب 

  سال
 ماه 14بيشتر از   ماه 6- 11  ماه 0-5  جمع  طول مدت شيردادن

24 -15          
34 -25          
≤35          

          جمع
  

 هر جدول بايستي داراي سطر و ستون جمع باشد. -4

سطرها و ستونها و ارقام منـدرج و درصـدها و ...) واضـح و بـامعني باشـد. اگـر بـه علـت محتواي جدول (عناوين  -5
شود، شرح اين عاليم بايسـتي در زيـر جـدول و بـا حـروف ريـز آورده كمبود جا از عاليم اختصاري استفاده مي

 شود.

 ز راست به چپ تنظيم شود.جداول فارسي ا -6

توان قانون كلي صادر كرد ولي عوامل مهمي كه در ايـن بندي يك متغير در جدول نميدر مورد نحوه دقيق طبقه -7
 گيرد عبارتند از:زمينه مورد توجه قرار مي

 بندي متغير به نوعي زمينه علمي وابسته است با خير؟توجه به اين مطلب كه آيا طبقه 

 سال را داشت، در حاليكه در مورد بيماريهاي  15سال و باالتر از  15تا  2سال،  2ك مي توان طبقات سني كمتر از مثالً براي سرخ
 منطقي تر است. 45سال و باالتر از  45تا  30، 30ايسكميك قلبي تنظيم طبقات سني به صورت كمتر از 

 بندي ما مطابق همان الگويي باشد كه زمينـه مقايسـه ستي طبقهاگر بخواهيم نتايج خود را با ديگران مقايسه كنيم در اين صورت باي
 ما است.

 .تعداد طبقات نبايستي آنقدر كم باشد كه بعضي نتايج در آن گم شود. نه آنقدر زياد كه تجزيه و تحليل را مشكل سازد 

 اشـد و هـر رقـم در بـيش از يـك بندي متغير بايستي جامع و مانع باشد يعني هر مورد تحت مطالعه، جايي براي خود داشـت بطبقه
 گروه نيايد.

 p) و مقدار t ،25/6  =x2=85/3در جداولي كه آزمون آماري انجام شده، نوع تست بكار رفته و مقدار آن (مثالً  -8
 ) ارايه شود.≥P 05/0(مثالً 

روند تغييرات) توسـط  ها (مثالًهنگامي كه تفهيم اطالعات بخاطر گستردگي، تنوع و يا برخي از ويژگي تصوير و نمودار:
ها نگاه كرد و نوع آنها را تشخيص داد آيد. قبل از انتخاب نمودار بايستي به دادهجدول مشكل باشد، نمودار به كمك ما مي

  و سپس مناسب ترين روش نمايش را انتخاب كرد.
  

  گيري كلي و پيشنهادات:بحث و نتيجه – 5فصل 
ايه شده در فصل قبل را مورد بحث قرار دهيد. از زياد يا كم بودن يك عامـل در گيري: در اين مبحث نتايج اربحث و نتيجه

كنيد؟ تا چه حـد در اثبـات فرضـيه (فرضـيات) خـود موفـق گيريد؟ چگونه آن را توجيه مياي مييك دسته بيمار چه نتيجه
-باشد و چگونه آنرا توجيه مـيچه مي نهزمي انجام شده در اينهاي شما با ساير مطالعات ايد؟ وجوه تشابه و تناقض يافتهبوده

  ايد؟كنيد؟ با توجه به مجموعه شواهد به چه نتيجه كلي دست يافته
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تواند برحسب گستردگي موضوع و تعداد متغيرهاي مورد بررسي بسيار مفصـل يـا محـدود و گيريها و بحثهاي شما مينتيجه
اره موضوع مورد تحقيق و مهارت خـود را در تـأمين ارتبـاط مختصر باشد. به هر حال در اينجاست كه اطالعات خود را درب

  گذاريد.بين عوامل و تعميم نتايج به نمايش مي
  در تدوين اين مبحث به نكات زير توجه فرماييد:

 به آن اشاره شده است.4ها (گيرند كه در فصل يافتهتنها نتايجي مورد بحث قرار مي ( 

 شده و تعميم آنها به جامعـه هـدف بـا توجـه بـه روش مطالعـه و طراحـي آن  ها با ساير مطالعات انجاممقايسه يافته
 امكان پذير است.

  ايد در قالب اجزاي زير تدوين نماييد.اين قسمت را با توجه به نتايجي كه گرفته پيشنهادات:
 هاي تحقيقپيشنهادات در رابطه با كارگيري يافته 

 يقات بعدي ايجاد شده است.هاي جديدي كه براي تحقپيشنهادات براساس زمينه 

باشـد. منـابع و ذكر منابع عالوه بر اعتبار بخشيدن به تحقيق انجام شده، نشانگر رعايت اخالق تحقيق نيز مي فهرست منابع:
گذاري شود و تعداد منابع ذكر شده بايستي با تعداد منـابع مـورد اسـتفاده در مراجع بايد حتماً به ترتيب ارجاع در متن شماره

  يكسان باشد)متن 
  چكيده انگليسي

  پيوست
شوند، تحت عنوان پيوست، به انتهاي تحقيـق اطالعاتي كه ذكر آنها در متن ضرورتي ندارد، ولي سبب درك بهتر مسأله مي

  شوند (مانند پرسشنامه)افزوده مي
  يادآوري:

  جهت تايپ صفحات گزارش نهايي موارد ذيل در نظر گرفته شود: -1
 .﴾گزارش به صورت فايل يكپارچه ارسال شود و جدا جدا نگردد ﴿شدبا 4Aصفحات در اندازه 

از آن تهيـه گـردد. الزم بـه ذكـر اسـت از آنجـايي كـه   PDFيـك نسـخهو سپس تايپ  Wordافزار با استفاده از نرم
 حتوياتم از صحيح بودن  PDFمعموالً در رايانه هاي ديگر به هم مي ريزد قبل از تهيه نسخه  wordفونتهاي نرم افزار

 آن بايد اطمينان حاصل شود.

بـه شـرح فـوق همـراه بـا  صحافي شده نسخه 3گزارش نهايي در  ،معاونت پژوهشي ناظر محترم طرح و پس از تأييد     -2
باشـد  PDFهم به صورت فايل   wordنسخه سي دي كه  محتويات آن هم به صورت فايل 3فايل كامپيوتري مربوطه(

 زشكي قانوني تحويل گردد.) به معاونت پژوهشي سازمان پ

   .درج شده باشد بايد نيز گزارش نهايي صحافي شده (عطف) عنوان طرح در شيرازه -3

مركـز « و در ذيل نام ادره كل نـام نام اداره كل استان مربوطه ابتدا در ذيل آرم سازمان، در روي جلد صحافي شده -4
 آرم پزشكي قانوني منعي ندارد) درج گردد.حضور آرم سازمانهاي همكار در كنار ( »تحقيقات پزشكي قانوني

 و رنگ آن سرمه اي باشد. )(soft coverپوشش جلد از نوع نرم -5

سال اتمام طرح، سال ارائه گزارش نهـايي بـه دفتـر مـديريت مـي باشـد ( نـه تـاريخ منظور از در روي جلد،   -6
  مندرج در متن قرارداد).  


