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هاي تهيه  عالوه بر نظم بخشيدن به گزارشو مقاالت، هاي پاياني  يكسان بودن قالب گزارش
به همين سبب يك قالب ثابت براي . ها نيز تأثيرگذار است گيري مجدد از آن شده، در بازيابي و بهره

هاي تدوين شده  ي گزارش ر كليهگردد كه رعايت آن د ارائه ميو مقاالت هاي پاياني  ي گزارش كليه
  .هاي خارج از اين چارچوب مورد پذيرش نخواهندبود و به يقين گزارش الزامي است
  
ي چاپ شده از گزارش پاياني، پس از تأييد گروه پژوهشي، در مديريت پژوهش  نسخه •

ي  ي دفاعيه، نتايج داوري و جلسه برگزاري جلسهشود و در صورت  مورد بررسي واقع مي
  .گيرد مورد بررسي قرار ميشوراي علمي شده در  ياد
 

قالب قيدشده و به همراه فرم ارائه گزارش پاياني كه شامل تأييد گزارش پاياني بايد در  •
ي  و نيز كليه PDFو  Ms Word    باشد به انضمام فايل آن در به دو شكل  ميناظر و گروه 

ها  داده يا در صورتي كه از پايگاه و SPSS افزار ها در نرم هاي مربوط به آزمودني داده
به مديريت  )ORACLEيا  ACCESS براي مثال(است در همان قالب  استفاده شده

هاي مربوط به مقاالتي كه در مرور  عالوه بر موارد يادشده تمام فايل. پژوهش ارائه گردد
تحويل  اند نيز الزم است به همراه گزارش پاياني به اين مديريت متون پيدا و اخذ شده

هايي كه مستندات الزم را ارائه ننمايند و موارد يادشده را  بديهي است گزارش. شوند
 .رعايت نكرده باشند، پذيرفته نخواهندشد

  
فونت مورد استفاده در سر تيترها و . گزارش نهايي الزم است كه با ساختار زير تهيه شود •

و  13اندازه فونت در تيترها . ه شوداستفاد )B Nazanin(و در متن از  )B Titre(تيتر ها از 
 2و سمت چپ  3ي سمت  فاصلهو (Justified) ي خطوط  كليه. باشد 12در متن 

سربرگ هرصفحه، در صفحات فرد نام پژوهش و در صفحات زوج نام . متر باشد سانتي
ي صفحه در  شماره .قيد شود» پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان«پژوهشكده 
ي نسخ چاپي  كليه .متر تعيين شود سانتي 2ي باال و پايين  حاشيه .سط درج گرددپايين و و

  .و پس از صحافي در چهار نسخه ارائه گردند به صورت دورو چاپ شوند

  
  مديريت پژوهش
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  ساختار گزارش پاياني
 

 روي جلد ؛  

  »پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان« -نام پژوهشكده
  »نهايي گزارش« درج عبارت

در . (است مطابق عنواني كه در شوراي علمي به تصويب رسيده – پژوهش عنوان                 
صورت  ي شوراي علمي باشد، در غير اين صورت تغيير عنوان، عنوان جديد بايد داراي مصوبه

  .)همان عنوان مصوب اوليه درج گردد
يريت پژوهش ثبت شده كدي كه طرح در سامانه اطالعاتي مدبراساس  -كد طرح    
  .است

هاي علمي و  ها، رتبه بدون قيد عناوين و جايگاه -سرپرستو نام خانوادگي نام                   
، طراحي و اگر طرح توسط واحد سازماني به عنوان مجري يا سرپرست طرح( هاي سازماني پست
  ).شود مي ، نام آن واحد سازماني يا دانشگاه به جاي سرپرست قيداست شده اجرا

هاي علمي و  ها، رتبه بدون قيد عناوين و جايگاه - طرحناظر و نام خانوادگي نام                   
اگر . قيدشوديا همان ناظر علمي  در صورت چند ناظري بودن ناظر اصلي(هاي سازماني؛  پست

  ).ري استنظارت طرح با واحد سازماني يا دانشگاه باشد، ذكر نام آن واحد يا سازمان ضرو
اگر طرح . شود به هجري شمسي قيد ميي گزارش  ارائهسال  - ارائه گزارش سال                  

شود و نه طول مدت اجراي  موعد گزارش نهايي قيد ميبيش از يكسال به طول انجاميده باشد، 
  .طرح
 

 اول صفحه  

  »پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان« -نام پژوهشكده
در صورتي كه طرح با سفارش و حمايت مالي يك سازمان،  - ن يا واحد پشتيباننام سازما

  شود؛ ي زير قيد مي باشد، نام حامي مالي طي جمله واحد سازماني و يا دانشگاه، انجام شده
  ».است به اجرا در آمده. . . . اين طرح با سفارش و حمايت مالي «  

  »گزارش نهايي« درج عبارت
در صورت . (است مطابق عنواني كه در شوراي علمي به تصويب رسيده –عنوان پژوهش 

صورت همان  ي شوراي علمي باشد، در غير اين تغيير عنوان، عنوان جديد بايد داراي مصوبه
  .)عنوان مصوب اوليه درج گردد
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  .كدي كه طرح در سامانه اطالعاتي مديريت پژوهش ثبت شده استبراساس  -كد طرح
  

هاي  هاي علمي و پست ها، رتبه بدون قيد عناوين و جايگاه - دگي سرپرستنام و نام خانوا
اگر طرح توسط واحد سازماني به عنوان مجري يا سرپرست طرح، طراحي و اجرا (سازماني 

  .)شود است، نام آن واحد سازماني يا دانشگاه به جاي سرپرست قيد مي شده
  آدرس پست الكترونيك سرپرست طرح

  
هاي  هاي علمي و پست ها، رتبه بدون قيد عناوين و جايگاه - گي ناظر طرحنام و نام خانواد

اگر نظارت طرح با واحد . قيدشودبودن، نام تمامي ناظرها در صورت چند ناظري (سازماني؛ 
  .)سازماني يا دانشگاه باشد، ذكر نام آن واحد يا سازمان ضروري است

  مدت اجراي طرح بر حسب سال و ماه 
اگر طرح بيش از . شود ي گزارش به هجري شمسي قيد مي سال ارائه - رشسال ارائه گزا

  .شود و نه طول مدت اجراي طرح يكسال به طول انجاميده باشد، موعد گزارش نهايي قيد مي
 

 صفحه دوم 

اين صفحه به تشكر و سپاسگزاري اختصاص دارد و تنها در يك صفحه بايد   -  سپاسگزاري
ي  كليهباشد،  ها مي كه سرپرست طرح مايل به قيد نام آنعالوه بر اشخاصي . ارائه شود

هايي كه حمايت و پشتيباني مالي،  ها، مراكز تحقيقاتي و دانشگاه واحدها، سازمان
اندف بايد در اين  را در طرح انجام داده. . . تجهيزاتي،آزمايشگاهي، دارويي، نيروي انساني و 

 .ها ياد و قدرداني شود بخش از آن
 )تصاوير و نمودارها( ها پيوستفهرست , فهرست جداول , هرست مطالب ففهرست ؛  

 -هدف, Background-زمينه: بدون اين كه تيتر خاصي قيد شودغير ساختاري ؛ (چكيده /خالصه 
Objective ,روش كار-Method , نتايج /يافته هاResults/Findingsنتيجه گيري ، Conclusion ,  در

 ) كلمه 300حدود 
  

و مندرجات ) 34ي  و اندازه B Titre با فونت(ي فصل  يك صفحه با قيد شماره بين فصول
  .گردد، درج 24ي  با اندازهآن 

  .باشد Vancouverي  ها با شيوه ي رفرانس روش ارائه
  
 واژه نامه اصطالحات, سؤال ها و فرضيه ها, اهداف, بيان مسئله, مقدمه؛ كليات-1فصل  
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اند  ي مقاالتي كه در طي طراحي و اجرا گردآوري شده هشامل كلي  -پيشينه تحقيق - 2فصل  
 .ارائه شوندها به همراه يك نقد كلي از هر يك از آن

حجم , روش نمونه گيري, جامعه مورد مطالعه, جامعه هدف, نوع تحقيق؛ مواد و روش ها- 3فصل  
وش تجزيه و تحليل ر, اعتبار و پايايي ابزارها, ها روش و ابزار گردآوري داده, نمونه و روش محاسبه

 ها داده
 

 دقيق يافته ها يا نتايج بيان ؛ نتايج/ ها  يافته-4فصل  

 پيشنهاد ها, نتيجه گيري, بحث پيرامون يافته ها؛ گيري بحث و نتيجه -5فصل  

 )هاي قيدشده در باال با مؤلفه(خالصه به زبان انگليسي 

تاريخ . حهشماره صف.جلد. يا كتاب  نام مجله .نام مقاله يا تحقيق. ؛ نام محقق اصليفهرست منابع 
تا حد امكان از . شماره ها در متن از يك شروع شود و كامال مطابق با فهرست منابع باشد(انتشار

 )پاورقي استفاده نشود مگر به ضرورت خاص
در تحقيقات (ها  اجازه نامه, ها و ابزارها پرسشنامهتصاوير، , جداول و نمودارهاي اضافي؛ ها  پيوست 

  )ني كه آگاهي آزمودني و اجازه او ضروري استانسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 


