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دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعي وارتقای سالمت

اصول نگارش و تنظیم گزارش نهایي طرح های تحقیقاتي

تهیه و تنظیم :مهر ماه 3179

اصول نگارش و تنظيم گزارش نهایي

به منظور یكپارچگي در گزارش نهایي طرح های ارائه شده در مرکز تحقیقات ،خواهشمند است گزارش
نهایي طرح ،مطابق با دستورالعمل زیر تنظیم گردد.

 کلیات


فونت فارسي ،B Mitra :سایز  91براي متن



فونت انگليسي ،Times New Roman :سایز  91براي متن



حاشيه راست 3 :سانتيمتر



حاشيههاي باال ،پایين و چپ 1 ،سانتيمتر



فاصله بين سطرها 9/5 :سطر



صفحات ابتدایي جلد گزارش نهایي (تا قبل از شروع فصل اول) با حروف الفباي فارسي شمارهگذاري شوند.



تعداد سطرهاي هر صفحه :بين  91تا  13سطر

 جلد گزارش نهایي
 جنسصحافي كالينگور
 رنگسورمه اي با حروف طالیي
 متن روی جلدمشابه فرم صفحه بعد
 متن پشت جلدمشابه فرم صفحه بعد
 مندرجات عطف (ضخامت) جلددر قسمت عطف جلد گزارش نهایي ،الزم است موارد زیر درج شوند:
 -عنوان کوتاه گزارش نهایي

بخشي از عنوان گزارش نهایي ،به اندازه حداكثر  55كاراكتر درج شود.
 نام خانوادگي مجری اول و حرف اول نام کوچک -سال ارائه گزارش نهایي

 -کد ثبت طرح در شورای پژوهشي (مشابه فرم صفحه بعد)
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صفحات داخلي گزارش نهایي

در این بخش ،موارد زیر به ترتيب درج ميشوند:
 ذکر نام خداوند متعالدر این صفحه عبارت "بسم اهلل الرحمن الرحيم" یا هر گونه عبارت در ارتباط با یاد خداوند درج شود.
 صفحه شناسنامهعيناً مطابق مندرجات روي جلد تهيه و تنظيم ميشود.
 تقدیم و تشكرحداكثر در  1صفحه ،موارد مورد سپاسگزاري و قدرداني قرار ميگيرند.


ذكر منبع حمایت كننده مالي طرح (مركز تحقيقات توسعه اجتماعي و ارتقاي سالمت دانشگاه علوم پزشککي گنابکاد) الزامکي
است.

 چكیده فارسي

حداكثر  355كلمه



با ساختار زیر تنظيم شود:
 عنوان طرح نام نویسندگان -متن چکيده شامل :مقدمه و هدف ،مواد و روش ها ،یافته ها ،بحث و نتيجه گيري



واژگان كليدي از فهرست ) Medical Subject Headings (MeSHانتخاب شود.
جهت دسترسي به فهرست  MeSHبه آدرس زیر مراجعه نمایيد:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh

 فهرست مطالب فهرست جداول -فهرست شكل ها

تذکر:
از ابتداي صفحه شناسنامه گزارش نهایي تا ابتداي متن اصلي گزارش نهایي ،با استفاده از حروف الفباي فارسي شماره گذاري شوند.
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 متن اصلي گزارش نهایي
 از ابتداي صفحه متن اصلي گزارش با استفاده از اعداد شمارهگذاري (پایين صفحه و وسط چين) شوند.
 واژگان معادل التين به صورت زیر نویس ( )Footnoteبکا فونکت  Times New Romanو سکایز  95در پکایين صکفحات
نوشته شوند.
 متن اصلي گزارش نهایي داراي فصل هاي زیر مي باشد:
 فصل اول :معرفي (مقدمه و هدف):



ذكر سابقه علمي ،هدف مطالعه و منطق تحقيق



شامل :بيان كلياتي در مورد موضوع ،بيان مسئله و دالیل انتخاب موضوع ،اهداف ،فرضيه ها یا سوال ها ،تعریف واژه ها



ترتيب شماره گذاري در متن هر فصل به صورت ذیل انجام شود:

 به عنوان مثال در مورد فصل اول:)3-3
)9-9-9
)9-9-1
)3-2
)9-1-9
)9-1-1
)3-1
)9-3-9
)9-3-1

 فصل دوم :چارچوب پنداشتي (در صورت نیاز) و بازنگری منابع (پیشینه تحقیق)
 فصل سوم :روش پژوهش



نوع مطالعه



جامعه پژوهش



محيط پژوهش



مشخصات واحدهاي پژوهش



روش نمونه گيري



حجم نمونه



ابزار گردآوري داده ها



روایي و پایایي ابزار



روش جمع آوري داده ها



روش تجزیه و تحليل داده ها



مالحظات اخالقي



محدودیت هاي پژوهش
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 فصل چهارم :یافته ها



تمام نتایج حاصل از تحقيق با رسم نمودارها ،تصویر ها ،و جدول ها



عنوان جدول ها در باال و عنوان عکس ها و نمودار ها در ذیل آنها



داده هاي ارائه شده در جداول ،تصاویر و نمودار ها مجددا در متن تکرار نشوند.

 فصل پنجم :بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات

 فهرست منابع


ذكر منابع به ترتيب اشاره شده در متن و به شيوه ونکوور ،مطابق پيوست بعد صورت پذیرد.

 پیوستها
 شامل پيوست هایي نظير پرسشنامه ،فرم اطالعاتي ،فرم رضایت نامه آگاهانه كتبي به هر پيوست ،شماره جداگانه تعلق ميگيرد. چكیده انگلیسي
 حداكثر از  355كلمه تشکيل شده، داراي بخشهاي: Conclusion ، Results ، Materials and Methods ، Background and Aimو  Key Wordsباشد.
 -متن چکيدههاي فارسي و انگليسي از نظر مفهومي باید با هم تطابق كامل داشته باشند.
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:نحوه نگارش منابع
 هنگام ذکر اسامی.فهرست منابع مقاله بايد فقط به زبان انگليسی بوده و منابع استفاده شده فارسی در مقاله نيز بايد به زبان انگليسی برگردان شود
.  درج می گرددet al  مشخصات شش نويسنده اول به طور کامل نوشته شده و پس از آن عبارت،نويسندگان مقاالت و يا کتاب ها
:مجالت
Gill IS, Higginson LA, Maharajh GS, Keon WJ. Early and follow-up angiography in minimally invasive
coronary bypass without mechanical stabilization. Ann Thorac Surg 2000; 69(6): 56-60.
-

:کتاب
- Edelman CL, Mandle CL. Health Promotion throughout the Life Span. St. Louis: Mosby; 1998: 145-163.

:فصلی از یک کتاب
- Philips SJ, Whisnant. Hypertention and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM. (editors) Hypertension:
Pathophysiology, Diagnosis Management. 2nded. New York: Raven Press; 1995: 465-78.

:ترجمه کتاب
- Sheridan MD. Children developmental progress …. Translated by Mohammad Ghahramani and Alireza
Atarodi.Mashad, Gonabad: Marandiz, 1382.

:مطالب کنفرانس
- Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the 10th
International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995; Oct 15-19, Kyoto, Japan. Amsterdam:
Elsevier; 1996

:پایاننامه
- Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly’s access and utilization [dissertation]. St. Louis
(MO): Washington University; 1995.

:نسخه الکترونيک مقاله

- Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 JanMar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available at: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.
:سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر
 يک سازمان به عنوان نويسنده و يا ناشر باشد از نام آن بجای نام نويسنده (گان) استفاده شده و بقيه اطالعات،چنانچه در معرفی کتاب و يا مجله
.
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کتابشناسی به صورت فوق تنظيم می گردد

