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 مقذمه  :
ّبي استجبطي هَثش دس ّش سبصهبًي، ثِ ٍيظُ  يني اص سٍش 
ًَيسي است. ّش هذيشيتي  ّبي ثْذاضتي دسهبًي، گضاسش سبصهبى

دس ّش سطحي مِ قشاس داسد، ثشاي آى مِ ثتَاًذ اص خشيبى اهَس 
ّبي هٌطقي ًطبى دّذ  حيطِ هسئَليت خَيص آگبّي يبثذ ٍ ٍامٌص

 ٌذ.ّبيي سا دسيبفت م ثبيذ گضاسش
ّب، هيضاى  ّب، ثبصسسي ّب، تحقيق ّب ًتبيح ثشسسي دس ايي گضاسش

آهذّب ٍ  ّب ٍ پي ّب، ثوشُ فؼبليت ّب ٍ طشح پيطشفت اخشاي ثشًبهِ
ّب، سٍيذادّب ٍ ّش ٍاقؼِ يب پذيذُ هْن ٍ  ّب، اپيذهي ّبي آى ثبصتبة

حسبسي مِ دس هحذٍدُ سبصهبى ٍ حشين ٍ هحيط آى سٍي دّذ 
 گشدد. هٌؼنس هي
هدشيبى ٍ هذيشاى  –اسش، حلقِ استجبطي مبسضٌبسبى گض

اي هستٌذ، پذيذ  ّب سبثقِ است. دس ػيي حبل، هدوَػِ گضاسش
تَاًذ ساٌّوب ٍ ساّگطبي صًذگي آيٌذُ سبصهبى ٍ  آٍسد مِ هي هي

حتي ًْبدّبي هطبثِ آى ثبضذ. گضاسش تب حذ صيبدي ثبصتبة ميفيت 
ًطبًگش ضخػيت تَاًذ  دّذ ٍ هي مبسي است مِ اص آى خجش هي

فشدي ثبضذ مِ آى سا ًگبسش ٍ تٌظين ًوَدُ است. دس حيي تْيِ 
ضَد، ثشاي هثبل هؼلَم  ّبي مبس ًيض َّيذا هي گضاسش مبستي

ضَد اطالع ٍ دادُ هْوي مِ ثبيذ دس آى دسج گشدد ٌَّص ثِ  هي
ًَيسي سٍش خَثي ثشاي هستٌذسبصي  دست ًيبهذُ است. گضاسش

يني اص هَاسد مبسثشد گضاسش ًَيسي  ّب ٍ سٍيذادّب است. فؼبليت
 گضاسش ًْبيي تحقيق است.
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 گزارش تحقيق  :
اي هنتَة )يب ضفبّي( اص تحقيق  گضاسش تحقيق خالغِ

است مِ ثبيذ ّشچِ سشيؼتش تْيِ ٍ تَصيغ ضَد. طشح تحقيقبتي 

ضَد مِ گضاسش ًْبيي آى ًَضتِ ضذُ  صهبًي مبهل هحسَة هي

ِ اطالع سبيشيي ًشسيذُ است ثبضذ. ثسيبسي اص تحقيقبت ّشگض ث

اًذ ًتبيح آًْب سا ثِ غَست ًَضتِ هٌتطش  صيشا هحققيي ًتَاًستِ

مٌٌذ. حتي اگش قشاس ثبضذ ًتيدِ يل طشح ثِ غَست ضفبّي اسائِ 

ًْبيي )خبهغ( تحقيق ثِ  گشدد، الصم است ثِ غيش اص آى، گضاسش

 غَست مبهل ًَضتِ ضَد.

« پبضٌِ آضيل»اسائِ گضاسش ًْبيي تحقيق دس مطَس هب  

تحقيقبت ػلوي است، پظٍّطْبي ثسيبسي دس مطَس هب اًدبم 

ضَد اهب ثسيبسي اص آًْب دس هشحلِ اسائِ گضاسش دچبس هطنل  هي

ضًَذ، لزا ًتيدِ پظٍّص ثِ اطالع سبيش هحققيي ٍ داًطوٌذاى  هي

گشدد ثِ سجت ػذم  سسذ ٍ يب اگش ّن گضاسش ًْبيي اسائِ هي ًوي

بسًذُ اسصش  مبس اًدبم ضذُ تب حذ صيبدي تَخْي ًگ اطالع يب ثي

ضَد موتش اص مبس  ًوبيذ. ثِ ػجبست ديگش آًچِ مِ اسايِ هي تٌضل هي

تَاًذ ادػب مٌذ مِ  خَثي است مِ اًدبم ضذُ است. ّيچنس ًوي

ّوِ پظٍّطْبي اًدبم ضذُ دس مطَس هب اص ًظش سٍش مبس دس 

ِ ايٌدبست اًذ اهب ًنت ًقع ثَدُ هشاحل هختلف مبهالً غحيح ٍ ثي
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مِ تؼذاد قبثل تَخْي اص پظٍّطْبي ػلوي ٍ غحيح دس هشحلِ 

هبًذ )ػذم اسايِ گضاسش يب گضاسش  اسايِ گضاسش ثِ ًَػي ًبتوبم هي

 ًبهطلَة(.

گيش است ٍ ّن  اي ًيست، ايي مبس ّن ٍقت ًَضتي مبس سبدُ

طلجذ.  خَاّذ ٍ ّن توشيي ٍ مبس صيبد هي حَغلِ ٍ غجش هي

ثبيذ ٍاضح، خبلت، ػلوي، دقيق، غحيح ٍ گضاسش ًَضتبسي خَة 

مبهل ثبضذ سِ هشحلِ ًَضتي ضبهل پيص ًَيس مشدى، ًَضتي ٍ 

 ثبضذ.   مشدى هي پبك ًَيس

ًَيس ضوب ًظشات خَد سا ثِ ضنل اٍليِ  دس هشحلِ پيص 

مٌيذ. دس طَل هشحلِ ًَضتي ضوب  طشح ملي ٍ ًنبت ػوذُ پيبدُ هي

ًَيس  دّيذ ٍ طشح پيص يآٌّگ يب سًٍذ ٍ سجل ًَضتِ سا تَسؼِ ه

سبصيذ ٍ ًْبيتبً پبك ًَيس مشدى يب دٍثبسُ ًَيسي سا  اٍليِ سا هي

دّيذ. دس ضوي دٍثبسُ ًَيسي ثِ ٍيشايص ًَضتِ  اًدبم هي

مٌيذ مِ مبهالً ٍاضح  پشداختِ ٍ ًظشات خَد سا ثِ ًحَي مبهل هي

ثٌذي ضًَذ. ثب آًنِ دٍثبسُ ًَيسي مبسي سخت ٍ  ٍ سبصهبى

است ٍلي تقشيجبً ّويطِ الصم است ، ثْتش است پس اص خستِ مٌٌذُ 

ًَيس اٍليِ آًشا چٌذ سٍص مٌبس ثگزاسيذ ٍ دٍثبسُ ثِ آى  تْيِ پيص

اي مِ ثَدخِ  هشاخؼِ مٌيذ. گضاسش ًْبيي دس اغل ثِ هَسسِ

پظٍّص سا تأهيي مشدُ ثبيذ اسايِ گشدد. ثسيبسي اص هَاقغ ضشٍست 

ْيذات الصم ثشاي پظٍّص داسد ثِ هسئَليي هحلي يب مطَسي مِ تو
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اي دادُ ضَد. ثذيي تشتيت  اًذ ًيض گضاسش خذاگبًِ سا فشاّن ًوَدُ

هسئَليي اخشايي ايي اهنبى سا خَاٌّذ يبفت مِ اص ًتبيح پظٍّص 

 ّبي ػولي ًوبيٌذ. استفبدُ

ّبيي  فشاهَش ًنٌين مِ هسئَليي اخشايي احتوبالً دس صهيٌِ 

صم است گضاسش غيش اص هَضَع پظٍّص تخػع داسًذ، پس ال

ّبي فٌي ٍ تخػػي ثَدُ، مبهالً  اسسبلي ثشاي آًبى ػبسي اص ٍاطُ

ّبي اخشايي  قبثل فْن ٍ سٍضي ثبضذ تب دس ػيي خزاثيت دس صهيٌِ

هفيذ ٍاقغ ضَد. اسسبل يل گضاسش خَة ثشاي هسئَليي اخشايي 

تَاًذ حوبيت آًبًشا ثشاي ّونبسي دس پظٍّطْبي آيٌذُ خلت  هي

گيشًذگبى ثْذاضتي ثبيذ  سيضاى ٍ تػوين ي ثشًبهِمٌذ. ّوچٌيي ثشا

ّشچِ صٍدتش پس اص هطخع ضذى ًتبيح ًْبيي پظٍّص، گضاسش 

 اي اسسبل گشدد. هختػش ضذُ

توان در سه  تمام قسمتهاي يك گزارش نهايي را مي

 بخص عمذه خالصه نمود  :
 ثخص هقذهبتي )پيص ًَضتِ( – 1

 ثخص اغلي )ًَضتِ(  – 2

 ًَضتِ( ثخص ضوبين )پي – 3
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ايي ثخص ضبهل توبم قسوتْبيي بخص مقذماتي :  – 1

 گيشد ٍ ضبهل ايي هَاسد است: است مِ قجل اص ثخص اغلي قشاس هي

 

مِ ثش سٍي آى ػٌَاى گضاسش، ًبم هدشي  صفحه عنوان :

مٌٌذُ )هتجَع( ٍ تبسيخ اًتطبس ثجت  )ًَيسٌذُ(، هَسسِ حوبيت

لوي يب سيبسي ثشخستِ تَاًذ ًظشات افشاد ػ گشدد. ًَيسٌذُ هي هي

سا مِ ثِ هؼٌبي تبييذ هحتَيبت گضاسش ٍ افضٍدى ثش اّويت ػلوي 

آى است دس ايي ثخص قشاس دّذ. ضبيستِ است مِ قجل اص غفحِ 

اي مِ ًبم خذا دس آى ًقص  ػٌَاى ٍ ثالفبغلِ ثؼذ اص خلذ غفحِ

تَاًذ سَاثق ػلوي  ثستِ قشاس گيشد. ًَيسٌذُ دس غَست توبيل هي

 ي خَد سا دس ايي قسوت خب دّذ.ٍ پظٍّطْب

 

هٌظَس اص ايي هقذهِ،   مقذمه نگارنذه يا پيشگفتار  :

هقذهِ اغلي گضاسش ًْبيي ًيست. دس ايٌدب ًَيسٌذُ هدبص است 

ّب،  هطنالتي سا مِ ثشاي ايي پظٍّص هتحول ضذُ يب اًگيضُ

ّبي ادثي پيشاهَى  ّب ٍ يب هسبيل خبًجي ٍ حتي ًنتِ تطَيق

سا هطشح مٌذ، هثالً پضضني مِ دس هَسد ػَاهل  هَضَع هَسد ثحث

هَثش ثش افسشدگي گضاسضي تحقيقي آهبدُ ًوَدُ است، اٍ هبيل 
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است سًدْبي ثيوبساى افسشدُ سا مِ اًگيضُ پظٍّص ثَدُ، ثب 

 ملوبتي اديجبًِ ثيبى مٌذ.

 

دس ايي قسوت ًَيسٌذُ اص افشاد، سبصهبًْب ٍ  سپاسگزاري  : 

ٍ سا دس اًدبم پظٍّص ٍ تذٍيي گضاسش توبم مسبًي مِ ثِ ًَػي ا

 مٌذ. اًذ سپبسگضاسي ٍ تقذيش هي ًْبيي مول ًوَدُ

 

ًَيسٌذُ ثبيذ توبم ػٌبٍيي ٍ  فهرست منذرجات  : 

سشفػلْبي ثِ مبس سفتِ سا ثِ ّوبى تشتيت هَخَد دس هتي سديف 

ًوبيذ. اگش ًَيسٌذُ هبيل ثبضذ ػالٍُ ثش ػٌبٍيي اغلي، ػٌبٍيي 

ْشست قشاس دّذ )فْشست تفػيلي هطبلت ٍ فشػي سا ًيض دس ف

ّب خب دّذ. دس ّش دٍ  ًَضتِ هٌذسخبت( ثْتش است آًشا دس قسوت پي

اي مِ ػٌَاى دس  غَست ػٌَاى دس سوت ساست ٍ ضوبسُ غفحِ

 گيشد آى قشاس داسد دس سوت چپ قشاس هي

 

اگش تؼذاد   فهرست نمودارها، تصاوير و جذاول  :

يص اص دٍ يب سِ ػذد ثبضذ ثشاي آًْب ًوَداسّب، تػبٍيش يب خذاٍل ث

ضَد ٍ دس ايي فْشست مِ دس سوت چپ است  فْشست تْيِ هي

اثتذا ضوبسُ ٍ سپس ػٌَاى هشثَط ثِ ًوَداس، تػَيش ٍ يب خذٍل 
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اي مِ هشثَط ثِ آى  گشدد ٍ دس سوت چپ ضوبسُ غفحِ رمش هي

 گيشد. است قشاس هي

 

چنيذُ گشٍّي اص هَلفيي هؼتقذًذ مِ   خالصه گزارش  :

1تحقيق
ثبيذ دس هتي گضاسش ٍ ثالفبغلِ قجل اص  2يب خالغِ تحقيق 

هقذهِ رمش ضَد اهب گشٍّي ديگش خالغِ سا دس قسوت پيص 

 آٍسًذ. ًَضتِ يب ثخص هقذهبتي گضاسش هي

ضبيبى رمش است مِ ّش چٌذ دس صثبى فبسسي چنيذُ ٍ 

ت خالغِ تقشيجبً هتشادف ّستٌذ اهّب چنيذُ تحقيق ثب خالغِ هتفبٍ

است. ًَيسٌذُ ثش حست دسخَاست هَسسِ تبهيي مٌٌذُ پظٍّص 

ٍ دس غيش آى غَست ثش حست سليقِ ضخػي چنيذُ يب خالغِ 

اي مَتبُ  ًوبيذ.  دس خالغِ پس اص رمش اّذاف ٍ اضبسُ سا اسايِ هي

ضَد. پس اص آى  ثِ ضشٍست تحقيق، ًَع هقبلِ ٍ سٍش آى گفتِ هي

سپس ًتبيح پظٍّص ٍ ضَد ٍ  خوؼيت هَسد هطبلؼِ هؼشفي هي

گشدد. چنيذُ مَتبّتش اص خالغِ ثَدُ ٍ  استجبط اص آى رمش هي

ثبضذ. دس چنيذُ ثِ اختػبس ًَع  ملوِ هي 251تب  151حذامثش ثيي 

 ضَد. هطبلؼِ ٍ خْت هَسد ًظش ٍ ًتبيح رمش هي

                                                 
1
. Abstract 

2
.Summary 
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تؼييي  3مِ امثشاً اص سشهَضَػْبي پضضني ها  :  كليذ واژه

ضًَذ.  خالغِ )يب چنيذُ( رمش هيضًَذ دس اٍّل يب آخش ثخص  هي

رمش ايي ًنتِ ضشٍسي است مِ هحقق ثبيذ ضذيذاً اص اثذاع مليذ 

 اي احتشاص مٌذ. ّبي ضخػي ٍ سليقِ ٍاطُ

گزاسي غفحبت هشثَط ثِ ثخص  تزمش هْن ايٌنِ ثشاي ضوبسُ

 … (ّبي سٍهي هقذهبتي ثبيذ اص حشٍف الفجبء ٍ يب اص ضوبسُ

(I.II. گيشد  حبلت غفحِ ػٌَاى ضوبسُ ًوياستفبدُ ًوَد. دس ايي

)يب “ ة”گشدد يؼٌي غفحِ ػٌَاى ثب  گزاسي لحبظ هي ٍلي دس ضوبسُ

 گشدد. (  هطخع هيIIضوبسُ 

سبختبس ايي ثخص تقشيجبً ضجيِ هقبلِ  بخص اصلي : – 2

 ضَد  : تحقيقي ثَدُ ٍ ثِ غَست صيش ثيبى هي

 

 مقذمه   :
ُ ثگَيذ چشا اقذام هقذهِ ثبيذ مَتبُ ٍ خبلت ثبضذ ٍ ثِ خَاًٌذ

ايذ. اٍليي خولِ ثبيذ تقشيجبً آًچِ سا  ثِ اًدبم تحقيق ًوَدُ

خَاّيذ ثگَييذ دس ثشداضتِ ثبضذ، چَى خَاًٌذُ هوني است اص  هي

 خولِ اٍل فشاتش ًشٍد.

                                                 
3
 . Medical Subject Heading (Mesh) 
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مبس اغلي هقذهِ آى است مِ ػلت اًدبم هطبلؼِ سا ثيبى  

ي ثِ مٌذ. دس ايي غَست اگش ّذفتبى اص اًدبم تحقيق پبسخگَي

سَالي خبلت ثَدُ ثبضذ، هطنل صيبدي ًخَاّيذ داضت.  ٍلي اگش 

اي ثِ سَاثق مبسي است، دس  مشدى هقبلِ هقػَد اغلي ضوب اضبفِ

 خلت هخبطجيي هَفقيت موي خَاّيذ داضت.

 سًٍذ هٌطقي هقذهِ ثِ ضشح صيش است :

تَغيفي اص هَضَع هَسد هطبلؼِ، دس ايي قسوت  -

ص ثٌگبسيذ. ثْتش است ضشحي اص سَاثق ٍ پيطيٌِ پظٍّ

ثيبى سٍضٌي اص هسبلِ ثب رمش پشسطْبي هؼيٌي مِ ثبيذ 

ّبيي مِ ثبيذ هَسد  ثِ آًْب پبسخ دادُ ضَد يب فشضيِ

هٌبسجت ًيست مِ  آصهبيص قشاس گيشد هطشح ضَد. ثي

هالحظبتي دسثبسُ اّويت هسألِ ٍ سَاثق تبسيخي آى 

ُ ًيض دس ايٌدب رمش ضَد. ّذفْبي خبظ هطبلؼِ ضشح داد

ّب ٍ حذٍد  ّب، هحذٍديت فشؼ ضَد ، توبهي پيص هي

گشدد. ّوِ اغطالحبت  هطبلت هَسد هطبلؼِ هطخع هي

اي مِ خَاًٌذُ  گشدد، ثگًَِ هْن ثِ سٍضٌي تؼشيف هي

سبص پشٍساًذى تحقيق ثَدُ  ثتَاًذ هفبّيوي سا مِ صهيٌِ

است، ثفْوذ. ثطَس ملي ايي ثخص ضبهل ثيبى هسئلِ، 

تحقيق، اّذاف ٍ فشضيبت،  اّويت ٍ ضشٍست اًدبم



  10 

ّبي هطبلؼِ،  فشضْبي اغلي تحقيق، هحذٍديت پيص

 ثبضذ. ّب ٍ اغطالحبت هْن هي تؼشيف ٍاطُ

 ٍسصين : دس هقذهِ اص آٍسدى هَاسد صيش اختٌبة هي

ثيبى اطالػبت گستشدُ، غيشاختػبغي ٍ غيش هشتجط ثب  -

 پظٍّص 
 اسائٝ ٔغبِت دس حذ وتبثٟبي دسػي -
 اسائٝ خذاَٚ ٚ تلبٚيش -

 عٛال٘ي وشدٖ ٔغّت ٚ ٘ٛؿتٗ خٕالت ثّٙذ -

 اػضاق ٚ ثضسي خّٜٛ وشدٖ تحميك -

 
 هرٍري بر   هطالعات قبلي  :

ٞبي ٟٔٓ  اي اص تحميمبت لجّي ٚ ٘ٛؿتٝ دس ايٗ ثخؾ خالكٝ 
اي وٝ تحميك دس آٖ كٛست  پظٚٞـٍشاٖ ٚ ٔتخللبٖ، صٔيٙٝ

ؿٛد. ايٗ ثخؾ اص ٌضاسؽ تحميك،  ٌيشد، ثٝ اخٕبَ روش ٔي ٔي
وٙذ ٚ  سا ثشاي پشٚسا٘ذٖ ٔغبِؼٝ حبضش فشاٞٓ ٔي صٔيٙٝ

ٞبئي وٝ تب آٖ تبسيخ ثذػت آٔذٜ اػت آؿٙب  خٛا٘ٙذٜ سا ثب يبفتٝ
ٞبيي وٝ دسثبسٜ  ػبصد. چٖٛ يه تحميك خٛة ثش تٕبٔي يبفتٝ ٔي

يه ٔؼئّٝ ثذػت آٔذٜ اػت ٔجتٙي اػت، ثٙبثشايٗ ايٗ ثخؾ اص 
ثشاي ٌضاسؽ ٘ـبٍ٘ش دا٘ؾ پظٚٞـٍش دس آٖ سؿتٝ اػت. 

ٞب  ٞبي ٔٛسد تٛافك ٚ ػذْ تٛافك دسثبسٜ يبفتٝ ٘ـبٖ دادٖ صٔيٙٝ
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ٚ يب ؿىبف ٔيبٖ دا٘ؾ ٔٛخٛد، الصْ اػت دس ايٗ ٔٛاسد 
 ٔغبِجي ثٝ عٛس ٔختلش ٘ٛؿتٝ ؿٛد.

 

 ّا  : هَاد ٍ رٍش
دس ايٗ ثخؾ عشح يب ٘مـٝ تحميك ثٝ تفليُ تٛضيح دادٜ  
غيشٞب ٚ ٌيشي، ٔت ٞب ٚ سٚؿٟبي ٕ٘ٛ٘ٝ ؿٛد. حدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔي

آٚسي  وٙتشِٟبيي وٝ اػٕبَ ؿذٜ اػت، ٔٙبثغ ٚ سٚؿٟبي خٕغ
ا٘ذ ٚ  ٞب اػتجبس اثضاسٞبيي وٝ ا٘تخبة ٚ يب ػبختٝ ؿذٜ دادٜ

سٚؿٟبي آٔبسي وٝ دس تدضيٝ ٚ تحّيُ ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس 
 ا٘ذ ثبيذ ثذلت تٛكيف ؿٛ٘ذ. ٌشفتٝ

الصْ اػت دس ايٗ ثخؾ ٔحمك ثٝ تٛضيح ٚ تٛخيٝ سٚؽ 
ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ اٞذاف ٚ ٔٛضٛع تحميك ٔٛسد  ا٘تخبثي خٛد
 ٘ظش ثپشداصد.

 

 ّا  :   يافتِ
ٞبي تحميك اص ساٜ  ايٗ ثخؾ، لّت ٌضاسؽ تحميك اػت. دادٜ

ثحثٟبي ٘ٛؿتبسي ٚ ثب اػتفبدٜ اص خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞب ثب ديذ 
ؿٛ٘ذ. ثشاي ٘ـبٖ دادٖ سٚاثظ  ا٘تمبدي تحّيُ ٚ ٌضاسؽ ٔي

ؿٛد.  ٕ٘ٛداسٞب اػتفبدٜ ٔي ٞب اص خذاَٚ ٚ ٟٔٓ ٔيبٖ دادٜ
اي ػبختٝ ٚ ٘بٍٔزاسي  خذاَٚ ٚ ٕ٘ٛداسٞبي خٛة ثٝ ٌٛ٘ٝ

ؿٛ٘ذ وٝ ٔحتٛاي آٟ٘ب ثٝ خٛدي خٛد ٚ ثٝ سٚؿٙي لبثُ  ٔي
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ٞب  فٟٓ ثبؿذ. ثحثٟبي ٌفتبسي سا ٔيتٛاٖ ثشاي ٘ـبٖ دادٖ تؼٕيٓ
ٚ تؼجيشٞبي ٟٔٓ، أب ٘ٝ ثشاي تلشيح يب ثبصٌٛئي اعالػبتي وٝ 

 ثىبس ثشد. دٞٙذ، اسائٝ ٔي
خذاَٚ ٚ اسلبْ خٛة آٟ٘بئي ٞؼتٙذ وٝ ٘ؼجتبً ػبدٜ ثٛدٜ ٚ يه 

تشي تٟيٝ  دٞٙذ. اٌش خذاَٚ پيچيذٜ يب دٚ ساثغٝ ٟٔٓ سا ٘ـبٖ ٔي
 ؿٛد، آٟ٘ب سا ثبيذ دس ثخؾ پيٛػتٟب خبي داد.

 
  

 گيري  : بحث ٍ ًتيجِ
ي اكّي،  دس ٘خؼتيٗ ثٙذ ايٗ ثخؾ ثبيذ ثٝ اختلبس ٘تيدٝ

ؾ اكّي پظٚٞؾ ثيبٖ ؿٛد ٚ يه ٔمبيؼٝ يب پبػخ ثٝ پشػ
ٞبي ٔـبثٝ ا٘دبْ ٌيشد. ٘خؼت ثبيذ  ٞبي پظٚٞؾ ا٘تمبدي ثب يبفتٝ

ٞبيي وٝ دس تبييذ ٘تيدٝ ٔغبِؼٝ اػت ثيبٖ ؿٛ٘ذ ٚ اٌش دس  يبفتٝ
سد آٖ ٘يض ؿٛاٞذي ٚخٛد داسد ػٙٛاٖ ؿٛد. ٚخٜٛ تـبثٝ ٚ 
افتشاق سٚؽ وبس ٚ عشاحي پظٚٞؾ، ٔغبِؼبت ثبيذ ثب يىذيٍش 
ٔمبيؼٝ ؿٛد. ٔحٛس اكّي ػخٗ دس ايٗ ثخؾ ثبيذ اثش ٚ إٞيت 

ٞبي  ٞبي آٖ ٚ چٍٍٛ٘ي استجبط آٖ ثب ٔـبٞذٜ ٞب، ٔحذٚديت يبفتٝ
ٌيشي ثبيذ ثٝ اٞذاف ٔغبِؼٝ استجبط  ٔـبثٝ ٚ ٔؼتٙذ ثبؿذ. ٘تيدٝ

 دادٜ ؿٛد.
اي ٚخٛد ٘ذاسد يب  ٞبيي وٝ دادٜ أب اص اظٟبس ٘ظش دس صٔيٙٝ

ٌيشي وبفي ٘يؼت خٛدداسي ؿٛد. ثغٛس وّي  ٞب ثشاي ٘تيدٝ دادٜ
ٞبي اكّي سا خالكٝ وٙيذ، ٔـىالت  دس ٘ٛؿتٗ ثحث ثبيذ يبفتٝ
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احتٕبِي سٚؽ اػتفبدٜ ؿذٜ سا ٔغشح وٙيذ، ٘تبيح خٛد سا ثب 
وبسٞبي لجّي ٔمبيؼٝ وٙيذ، دس ٔٛسد ٔفبٞيٓ ثبِيٙي ٚ ػّٕي 

ٞبي خٛد ثحث وٙيذ، پيـٟٙبدات خٛد سا ثشاي تحميمبت  يبفتٝ
ذي اسائٝ ٕ٘بئيذ. اػتٙتبج خٛد سا ثٝ عٛس خالكٝ اسائٝ دٞيذ. ثؼ

 دس ثحث ثبيذ اص ا٘دبْ وبسٞبي صيش ثپشٞيضيٓ  :
تىشاس ٔغبِت  –ٞب  سٚ٘ٛؿت ٔغبِت وتبة –ٞب  تىشاس يبفتٝ -

اؿبسٜ ثٝ اعالػبتي وٝ دس  –ثشسػي ٔتٖٛ يب ٔغبِت ٔمذٔٝ 
ٞبيي وٝ  اؿبسٜ ثٝ ثشسػي –ٞب ٘يبٔذٜ اػت.  لؼٕت يبفتٝ

تبويذ ثيؾ اص حذ ثٝ ٘تبيح  -ٞٙٛص ثٝ اتٕبْ ٘شػيذٜ اػت. 
 آٔبسي ثذٖٚ تٛخيٝ اپيذٔيِٛٛيىي ٚ ؿٛاٞذ ٚالؼي.

 

بخص ضواين، ايي بخص داراي دٍ  – 3
 قسوت عوذُ است  :

 فْرست هٌابع  :
ايٗ ثخؾ ؿبُٔ فٟشػت اػٙبد ٔشثٛط ثٝ ٔغبِجي اػت وٝ  

ٚ ٔأخز،  ؿٛد. ٘مؾ فٟشػت ٔشاخغ دس ٔتٗ ثٝ آٟ٘ب اؿبسٜ ٔي
پيٛ٘ذ دادٖ پظٚٞؾ ثب ادثيبت پظٚٞؾ )ٔتٖٛ ػّٕي( ٔشثٛط ثٝ 
آٖ اػت. دلت ٕ٘بييذ وٝ تٕبْ ٔشاخغ ٚ ٔأخزي سا وٝ دس ٔتٗ ثٝ 

ايذ دس فٟشػت  آٟ٘ب اػتٙبد وشدٜ يب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس دادٜ
ثيبٚسيذ. اص ػٛي ديٍش دس داخُ ٔتٗ ٘يض ثب روش ؿٕبسٜ ثٝ آٟ٘ب 

بػ، ٞيچ ٔٛسدي ٘جبيذ دس فٟشػت ٔشاخغ اػتٙبد وٙيذ. ثٝ ايٗ ِح



  14 

ثيبيذ وٝ دس ٔتٗ ٔمبِٝ ثٝ آٖ اؿبسٜ ٘ـذٜ ثبؿذ ٚ ٞش اثشي وٝ 
دس ٔتٗ ٔمبِٝ يب پظٚٞؾ ٘بٔٝ ثٝ آٖ اؿبسٜ يب اػتٙبد ؿذٜ اػت 
ثبيذ دس ايٗ لؼٕت  روش ؿٛد. دس ضٕٗ اص آٚسدٖ فٟشػت ثّٙذ 

ش ٔٛسد ٔأخز خٛدداسي وٙيذ صيشا ٞضيٙٝ چبح سا ثغٛس غي ٚ ثي
 دٞذ. ضشٚسي افضايؾ ٔي

اص ثىبسٌيشي خالكٝ ٔمبِٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙبثغ پشٞيض وٙيذ.  
ٞبي ؿخلي سا ٘يض ٕ٘يتٛاٖ  ٞبي چبح ٘ـذٜ ٚ ٔىبتجٝ ٔـبٞذٜ

ٞبيي وٝ  دس ادثيبت ػّٕي ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ ٔؼتٙذ دا٘ؼت. ٔمبِٝ
ا٘ذ سا ٔيتٛاٖ  خٟت چبح تأييذ ؿذٜ ِٚي ٞٙٛص ثٝ چبح ٘شػيذٜ

وشدٖ وّٕٝ  ئٝ داد ِٚي روش ٘بْ ٔدّٝ ٚ اضبفٝثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ اسا
 ضشٚسي اػت. (inpress)دس دػت چبح 

 ٞبيي اص ؿيٜٛ ٍ٘بسؽ ٔأخز دس ايٗ لؼٕت آٔذٜ اػت : ٕ٘ٛ٘ٝ
ثشاي ٘ٛؿتٗ فٟشػت ٔٙجغ، سٚؽ وتبثخب٘ٝ ّٔي پضؿىي آٔشيىب 

(NLM)  دس ٕ٘بيٝ پضؿىي(Index Medicus)ٝسٚؽ پزيشفت ،  
ٞب ثبيذ ايٗ  ٘ٛيؼٙذٌبٖ ٔمبِٝ اي اػت. ِٚي ثٝ ٞش حبَ ؿذٜ

فٟشػت سا عجك چبسچٛة تؼييٗ ؿذٜ دس سإٞٙبي ٞش ٔدّٝ 
 تٟيٝ وٙٙذ.

 ٞبيي اص ؿيٜٛ ٍ٘بسؽ ٔبخز دس ايٗ لؼٕت آٔذٜ اػت  : ٕ٘ٛ٘ٝ

 
 هقالِ 
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٘بْ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ / ٘ٛيؼٙذٌبٖ . ػٙٛاٖ ٔمبِٝ . ٘بْ  
 ٞب. ٔدّٝ. ػبَ ٘ـش، دٚسٜ )ؿٕبسٜ( : كفحٝ

٘ٛيؼٙذٌبٖ ثٝ ٕٞبٖ تشتيت وٝ دس ٔدّٝ آٔذٜ اػت ثبيذ ٘بْ ٕٞٝ 
ليذ ؿٛد ٚ دس كٛستي وٝ تؼذاد آٟ٘ب ثيؾ اص ٞفت ٘فش ثبؿذ 

« ٚ ديٍشاٖ»ثبيذ ػٝ ٘فش اَٚ ٘ٛؿتٝ ؿذٜ ٚ ثٝ د٘جبَ آٖ وّٕٝ 
(et al).آٚسدٜ ؿٛد ، 

 ٔمبِٝ ثٝ صثبٖ فبسػي  : -
آٔٛصاٖ اكفٟب٘ي.  ؿبدصي ؽ ، ثّٛچي ْ. تٙفغ ثذثٛ دس دا٘ؾ

ّٝ ػّٕي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي ٚ خذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي ٔد
 .37-43:  10، ؿٕبسٜ 1378لضٚيٗ 

 ٔمبِٝ ثٝ صثبٖ اٍّ٘يؼي  : -

Hart IR, Harden RM. Best evidence medical 

education (BEME): a plan for action. Medical 

Teacher. 2000 Mar, 22(2) : 131-134. 
 

وٙٙذ وٝ ثٝ خبي ٘بْ وبُٔ  ٔي ٞب تٛكيٝ اوثش ٔدّٝ تَجِ  : 

ٔدالت اٍّ٘يؼي صثبٖ اص ٘بْ اختلبسي آٟ٘ب ثشاػبع فٟشػت 
اػتفبدٜ  Index Medicus (LJI)ٕ٘بيٝ ٔدالت پضؿىي دس 

 ؿٛد.

 ٔب٘ٙذ :

 
British  Medical Journal (B M J) 

Annals of Thoracis Surgery (Ann Thora Sury) 
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Journal of American Academy of Dermatology (J Am 

Acad Dermatol) 

American Journal of Surgery (Am J Surg) 

New England Journal of Medicine (N Engl J Med) 
 

 ــ  ٔمبِٝ ثٝ صثبٖ غيش اٍّ٘يؼي   :
Schwartz D. Importance de la dure’e d’infecondite 

dans I appreciation de la fertilite d’un couple. 

Population 1981, 36:237. 

 
 ــ  ٔمبِٝ ثذٖٚ ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ  :

Peal implecations of millennium bug (editorial) 
  Lancel 1998, 352 (9154) : 1949. 

 

ــ   يه ػبصٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٘ٛيؼٙذٜ )ػبصٔبٖ، ٔؤػؼٝ، ٌشٜٚ يب ٞش 
 ٘ٛع ٚاحذ ٔتـىّي وٝ اثشي سا ثٍٙبسد(  :

World Health Organization-Collaborative study of 

Cardiovascular  Disease and Stroid Hormone 

Contraeeption. Effect of different progestrons in low 

thremboembolic disease. Lancet 1995,340:1582-88. 

 كتاب 
ٞبي وتبة ٔثُ ٔحُ ٘ـش، ٘بؿش ٚ  ثشاي ؿٙبػبيي ٚ ٚيظٌي 

آيذ  ؼٕٛالً دس پـت ثشي اَٚ ٔيتبسيخ ٘ـش ثٝ ؿٙبػٙبٔٝ وتبة وٝ ٔ
 ٞبي صيش اػت  : ٔشاخؼٝ وٙيذ. ؿيٜٛ ٍ٘بسؽ ٔشاخغ وتبثي ثٝ ؿىُ
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ي  ٘بْ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ / ٘ٛيؼٙذٌبٖ . ٘بْ وتبة. )خّذ. ؿٕبسٜ
 ٞب چبح(. ٔحُ ٘ـش. ٘بؿش، ػبَ ٘ـش : كفحٝ

ي خّذ اٌش اص يه خّذ ثيـتش ثبؿذ ٚ  تٛخٝ ؿٛد وٝ ؿٕبسٜ
 آيذ. چبح دْٚ ٚ ثٝ ثؼذ ثبؿذ ٔيي چبح اٌش  ؿٕبسٜ

 ــ   وتبة فبسػي  :
صادٜ ػؼيذ. ؿٙبخت ثيٕبسػتبٖ. تٟشاٖ. ا٘تـبسات دا٘ـٍبٜ  آكف

 . 90-118:  1369تٟشاٖ، 
 

 ــ  وتبة اٍّ٘يؼي  :
Eisen HN. Immunology : an Introduction to Moleculor 

and Cellular Principles of the Immune Response. 5
th
 

ed. New York. Harper and Row, 1974:406. 

 تشخٕٝ وتبة  :
٘بْ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ / ٘ٛيؼٙذٌبٖ. ٘بْ وتبة. ٘بْ ٚ ٘بْ 

ٞب  خب٘ٛادٌي ٔتشخٓ. خّذ.ٔحُ ٘ـش. ٘بؿش، ػبَ ٘ـش : كفحٝ
ٞبي يبدٌيشي. تشخٕٝ  اي ثش ٘ظشيٝ ٞشٌٟٙبٖ ة س. اِؼٖٛ ْ ٜ. ٔمذٔٝ

 . 54 – 58 : 1374اوجش ػيف. تٟشاٖ. دا٘ب،  ػّي
اٌش تبسيخ ا٘تـبس ثٝ صثبٖ اكّي ٔـخق ثبؿذ پغ اص كفحٝ دس 

 ٘ٛيؼيٓ )تبسيخ ا٘تـبس ثٝ صثبٖ اكّي .... ( داخُ پشا٘تض ٔي
 يه فلُ اص يه وتبة  :
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٘بْ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ / ٘ٛيؼٙذٌبٖ فلُ.ػٙٛاٖ فلُ، دس  :  
ذ. ٘بْ خب٘ٛادٌي ٘بْ ٘ٛيؼٙذٜ / ٘ٛيؼٙذٌبٖ )سٚي خّذ وتبة(. خّ

 ٞب ٔحُ ٘ـش. ٘بؿش، ػبَ ٘ـش : كفحٝ
 

 ٔثبَ فبسػي  :
صادٜ ع.  عجيجي ع ج. تٛػؼٝ ّٔي، دا٘ـٍبٜ ٚ پظٚٞؾ. دس  : آكف

آٔٛصؽ پضؿىي ٚ خذٔبت ثٟذاؿتي دسٔب٘ي. تٟشاٖ. ػّٕي ٚ 
 .1 – 26:  1376فشٍٞٙي، 

 
 ٔثبَ اٍّ٘يؼي  :

Ewan C. Becoming a doctor. In  :  Cox K R, Ewan C, 

eds.The Medical Teacher. 2
nd

 ed. Ny : Churchill 

Livingstone, 1987 : 85-90. 
 

اػت. ثٝ ايٗ ٔفْٟٛ وٝ  editorsثٝ ٔؼٙي  edsتٛخٝ ٕ٘بييذ وّٕٝ 
ٚ  Coxا٘ذ  ٚيشاػتبساٖ اكّي وتبة وٝ ثٝ تذٚيٗ آٖ دػت يبصيذٜ

Ewan .ٞؼتٙذ 
 

 ٞب ــ   فشًٞٙ
 ٔثبَ فبسػي  :

بح ٞفتٓ. تٟشاٖ. أيشوجيش، ، چ5ٔؼيٗ ٔحٕذ.فشًٞٙ فبسػي. خّذ 
1364. 
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 ٔثبَ اٍّ٘يؼي  :
Hornby As. Oxford Advanced Learners Dictionary. 

Oxford. Oxford University Press, 1999. 
 ٞب ٞبي تىٕيّي وٙفشا٘غ ٔمبِٝ

Vivian VL, editor. Child abuse and neglect : a medical 

community response. Proceedings of AMA National 

Conference on Child Abuse and neglect, 1984 Mar 30-

31; Chicago. American Medical Association, 1985. 
ؿٕغ ثٟضاد. اسصؿيبثي ٚ ويفيت آٔٛصؽ. دس : ٘ٛس احٕذ ِغيفي 
ٔدٕٛػٝ ٔمبالت اسائٝ ؿذٜ دس ػٕيٙبس وـٛسي تؼّيٓ ٚ تشثيت دس 

بسات دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي . تٟشاٖ. ا٘تـ 1373پضؿىي. اػفٙذ 
 . 183-191:  1374ايشاٖ، 

 ٞبي ػّٕي  ٞبي ٕٞبيؾ خالكٝ ٔمبِٝ
Asefzadeh S.Patient flow analysis as a tool for 

assessing interns clinical performance. Abstract of 

AMEE Conference 30 August-2 sept 1998, Prague. 

Association for Medical Education in Europe, 1998. 
 

 ّا ّا ٍ رسالِ ًاهِ پاياى
ٞبي دا٘ـٍبٞي ٘يض ٕٞب٘ٙذ وتبثٟب ثب روش ٕٞٝ  ٞب ٚ سػبِٝ پبيبٖ ٘بٔٝ

 آيٙذ : ٔـخلبت ضشٚسي دس فٟشػت ٔشاخغ ٔي
ٞبي سحٓ ثٝ  ٘بكشي ػٛصاٖ. ٔمبيؼٝ ػٛاسم صٚدسع ثؼتٗ ِِٛٝ

خٝ ٘بٔٝ ثشاي دس سٚؽ الپبساػىٛپي ٚ الپبساتٛٔي وٛچه. پبيبٖ
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تخلق دس خشاحي ص٘بٖ ٚ ٔبٔبيي. دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي لضٚيٗ، 
1375 . 

Cairns RB. Infrared spectroscopic studies of solid 

oxygen [Dissertation]. Berkeley. California. 

University of California, 1985. 
 

 كتابْاي زير چاپ
بس دس ٔٛسد وتبثٟبيي وٝ صيش چبح ٞؼتٙذ ٚ ٞٙٛص ا٘تـ 

ا٘ذ ٚ ثٙبثشايٗ تبسيخ دليك چبح آٟ٘ب ٔؼّْٛ ٘يؼت، ثؼذ اص ٘بْ  ٘يبفتٝ
٘ٛيؼٙذٜ يب ٘يؼٙذٌبٖ، دس داخُ پشا٘تض ثٝ خبي تبسيخ چبح اثش، 

ؿٛد ٚ ثميٝ  ٘ٛؿتٝ ٔي (inpress)ٞبي )صيش چبح( يب  وّٕٝ
 ٞبيي ٞؼتٙذ وٝ دس پيؾ ٌفتٝ ؿذ. ٞب ٕٞبٖ ٔـخلبت آٖ

Dickson AM. Contemporary animal learning theory. 

Cambridge. Cambridge University press, (in press). 
 

 ٔٛاد ديذاسي ٚ ؿٙيذاسي 
ٞب وٝ تٛػظ ٔشاوض  ٘ظيش ٘ٛاسٞبي ٚيذيٛيي ٚ ديؼىت 

 ا٘ذ. ٔؼتجش ٚ ثٝ ٔٙظٛس استجبعبت ػّٕي تٟيٝ ؿذٜ
AIDS epidemic : the physician’s role 

[videorecording].Cleveland (OH) : Academy of 

Medicine of Cleveland 
 اي ٞبي سايب٘ٝ پشٚ٘ذٜ

Ronal system [computer program] . MS-DOS version. 

Edwardsvill (KS). Medisin, 1988. 
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 هذاليي
اٌشچٝ اػتفبدٜ اص چىيذٜ يب خالكٝ ٔمبِٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٔأخز  

ٓ خبيض ٘يؼت ِٚي دس ٔٛاسدي وٝ ٘بچبس ثٝ اػتفبدٜ ٚ اػتٙبد ٞؼتي
 ٘ٛيؼيٓ : پغ اص آٚسدٖ ٔـخلبت آٖ ٔي

[Medline] 
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 پيَستْا  :
تٛا٘ذ ؿبُٔ  ثشحؼت ٘ٛع ٌضاسؽ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ٔي 

ٞبي ٔختّف )اص خّٕٝ فٟشػت ػٙبٚيٗ،  ٔٛاسدي ٔب٘ٙذ : فٟشػت
ػٙبٚيٗ اختلبسي ٔٛسد اػتفبدٜ، فٟشػت اِفجبيي ٚ فٟشػت 

ؽ ٕ٘يتٛاٖ تفليّي ٔغبِت( ٚ تٕبْ چيضٞبيي ثبؿذ وٝ دس ٔتٗ ٌضاس
اي اص خٛا٘ٙذٌبٖ ٕٔىٗ اػت خبِت ثبؿذ ٔثُ   روش وشد أب ثشاي ػذٜ

ٞب، وتبثـٙبػي ٚ ٘تبيح ٌؼتشدٜ آٔبسي ٚ  ٘بٔٝ ٞب، پشػؾ ٘بٔٝ اخبصٜ
 خذاَٚ .
دس پبيبٖ دٚ ٘ىتٝ سا دس ٔٛسد ٌضاسؽ ٟ٘بيي يبدآٚسي  

ؿٛيٓ. ٘ىتٝ اَٚ دس ٔٛسد ٔغبِؼبتي اػت وٝ حدٓ وٕي داس٘ذ وٝ  ٔي
ت ثؼضي اص لؼٕتٟب سا دس ٞٓ ادغبْ وشد. ٘ىتٝ دْٚ ايٙىٝ ثٟتش اػ

٘ٛيؼٙذٜ دس ٌضاسؽ ٟ٘بيي ٚ دس ٔمبِٝ ثٝ روش آ٘چٝ ا٘دبْ ؿذٜ 
تٛاٖ ػالٜٚ ثش آٖ ثٝ روش  پشداصد أب دس ٌضاسؽ ٟ٘بيي ٔي ٔي

ؿذ ِٚي ثٙب ثٝ داليّي ا٘دبْ ٘ـذٜ  ثبيؼت ا٘دبْ ٔي ٔٛاسدي وٝ ٔي
 اػت پشداخت. 
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 «ت پرداخت ّسيٌِ طرحدرخَاس»فرم 
 

 هعاًٍت هحترم پژٍّطي داًطگاُ
 

 ػالْ ػّيىٓ
 احتشأبً، پيشٚ اسػبَ ٌضاسؽ پيـشفت وبس ٔشحّٝ  

ػضٛ ٞيبت ػّٕي دا٘ـىذٜ    عشح تحميمبتي ايٙدب٘ت 
 «      »تحت ػٙٛاٖ 

ٞبي ريُ  خٛاٞـٕٙذ اػت دػتٛس فشٔبئيذ ٘ؼجت ثٝ پشداخت ٞضيٙٝ
 ٘ت الذاْ ٕ٘بيٙذ.اص ٔحُ اػتجبسات عشح ثٝ ايٙدب

1 -     5 –  
2 -     6 –  
3 -     7 –  
4 -     8 –  

 پيٛػت : ............ ثشي فبوتٛس ٔشثٛط ثٝ اػٙبد ٞضيٙٝ ؿذٜ .
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 «ّاي پرسٌلي طرحْاي پژٍّطي تسَيِ حساب ّسيٌِ»فرم
 

ًام ٍ 

 خاًَادگي ًام

ًَع 

 ٌّكاري

 

 ساعات كار

السحوِ  حق

 ساعتي

 

 لجوع بِ ريا

 

 % هاليات01

هبلغ 

 دريافتي

 

 اهضاء

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 
       

 

 اهضاء              اهضاء  
 ٔؼبٖٚ آٔٛصؿي يب پظٚٞـي دا٘ـىذٜ   ٔدشي عشح
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 «اي طرح پژٍّطي بِ داًطگاُ هرحلِ ارايِ گسارش»فرم 
 

 داًطگاُ هعاًٍت هحترم پژٍّطي
 

 ػالْ ػّيىٓ
احتشأبً، يٝ پيٛػت ٌضاسؽ پيـشفت وبس ٔشحّٝ  
ػضٛ ٞيبت ػّٕي    عشح تحميمبتي ايٙدب٘ت  

 «     » تحت ػٙٛاٖ  دا٘ـىذٜ 
ؿٛد. خٛاٞـٕٙذ اػت  خٟت اػتحضبس ٚ ثشسػي اسػبَ ٔي

دػتٛس فشٔبئيذ دس كٛست تأئيذ ٌضاسؽ ٔضثٛس، فشْ ٔشثٛط ثٝ 
 تيبس لشاس دادٜ ؿٛد.دسخٛاػت  ٞضيٙٝ عشح دس اخ
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 «ًْايي بِ داًطگاُ ارايِ گسارش»فرم 
 

 هعاًٍت هحترم پژٍّطي داًطگاُ
 

 ػالْ ػّيىٓ
 ثب احتشاْ، يٝ پيٛػت ٌضاسؽ ٟ٘بيي عشح پظٚٞـي ايٙدب٘ت  

 «       »تحت ػٙٛاٖ 
ؿٛد. خٛاٞـٕٙذ اػت  خٟت اػتحضبس ٚ الذاْ الصْ اسػبَ ٔي

 ا اص ٘تيدٝ الذاْ ٔغّغ ػبص٘ذ.دػتٛس فشٔبئيذ ايٙدب٘ت س
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 پرسطٌاهِ ارزيابي ًْايي طرح پژٍّطي

 
 
 آيب ٔحمك ثٝ اٞذاف ٔٛسد ٘ظش دس عشح سػيذٜ اػت؟ – 1
 آيب اكَٛ سٚؽ تحميك دس اخشاي عشح سػبيت ؿذٜ اػت؟ – 2
ٞبي پظٚٞـي ثىبس سفتٝ ٔتٙبػت ثب عشح اِٚيٝ  آيب سٚؽ – 3

 ٞب تٛضيح دادٜ ؿٛد؟ ب اؿىبَ دس سٚؽثبؿذ، دس ػذْ ا٘غجبق ي ٔي
 ثبؿذ؟ چٝ ٔمذاس اص ايٗ ٌضاسؽ ٘ٛآٚس ٔي – 4
 ا٘ذ؟ آيب ٕٞىبساٖ عشح، ٘مؾ خٛد سا دس اخشاي عشح ايفب وشدٜ – 5
ٞبي ٔٙبػت اػتفبدٜ  آيب دس تدضيٝ ٚ تحّيُ اعالػبت اص سٚؽ – 6

ٞبيي سا  ؿذٜ اػت؟ دس كٛستي وٝ خٛاة ٔٙفي اػت چٝ سٚؽ
 ٔبئيذ؟فش پيـٟٙبد ٔي

اٌش ٘ظشات ٚ پيـٟٙبدات ديٍشي دس ٔٛسد ايٗ عشح داسيذ  – 7
 ٔٙؼىغ فشٔبييذ.
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 «هعاًٍت پژٍّطي   »

 گزارش نهايي طرح پژوهشي

 

«        » 
 
 

 هجري طرح  :
 
 

 ّوكاراى طرح  :
 

 
  03  سال
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 «گَاّي پاياى طرح»فرم 
 

 استاد گراهي جٌاب آقاي  /  سركار خاًن 
 

 ثب ػالْ
ٝ يبسي خذاٚٔذ ٔتؼبَ ٚ وٛؿؾ ؿٕب ٚ ٕٞىبساٖ ايٙه وٝ ث 

 «      »ٌشأي عشح تحميمبتي 
خبتٕٝ يبفتٝ ٚ ٌضاسؽ ٟ٘بيي آٖ ثٝ تأييذ ايٗ ٔؼبٚ٘ت سػيذٜ اػت 

ٞبي  الصْ اػت ٔشاتت تـىش ٚ لذسدا٘ي خٛد سا اص ٔدٕٛػٝ تالؽ
 حضشتؼبِي ٚ ٕٞىبساٖ عشح، اػالْ داسْ.

ا دس ٔشاحُ تٛفيك سٚصافضٖٚ آ٘دٙبة / ػشوبس ػبِي س
ٞبي پظٚٞـي اص دسٌبٜ  ٔختّف ص٘ذٌي ٚ ثخلٛف دس فؼبِيت

 احذيت خٛاػتبسْ.
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ثيٍذِي ا٘تـبسات ٔؼبٚ٘ت پظٚٞـي دا٘ـٍبٜ ػّْٛ پضؿىي ايشاٖ، 
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