
تنظیم عنوان پروپوزال

به نام خدا

علوم پزشكي كرماندانشگاه 
علومعدانشگاه شگاه 



پروپوزال چیست ؟

ويقيتحقكاريكبخشتريناصليوترينمهمتحقيق،طرح•
نيست،تحقيقاصل(Proposal)تحقيقطرحاست،پژوهشي

.استتحقيقپيشنهاديطرحواوليهطرحبلكه

ققمحراهنمايواستتحقيقانجامنقشهواقعدرتحقيقطرح•
.استتحقيقاجرايوكردنعملياتيبراي
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چرا بايد پروپوزال نوشت ؟

كردهانتخابدرستراخودپژوهشعنوانمحققيچنانچه•
كاملودقيقطوربهراپروپوزالاجزاءواركانتماميوباشد
رسجملهازمشكالتيباپژوهشانجامدرباشد،كردهتهيه

.شدنخواهدروبروابهامودرگمي

وروشندقيق،طوربهراخودتحقيقطرحكهپژوهشگري•
پايانيارسالهدرصد50ازبيشرسدمينظربهنوشته،كامل
.استكردهتهيهراخودنامه
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حیطه، موضوع و عنوان تحقیق
قيقتححيطهابتداوداشتوسيعديدبايدموضوعانتخاببراي•

(area)تحقيقموضوعبعدمرحلهدرنمود،شناساييرا
(subject)عنوانانتهادرويافترا(topic)نوشترا.

:مثال
ارزيابي شيوه تدريس اساتيد: حيطه•
سنجش قدرت بيان اساتيد بر اساس نظر دانشجويان: موضوع•
بررسي ويژگي هاي شخصيتي مدرسين دانشگاه علوم:عنوان•

در پزشكي كرمان در انتقال مفاهيم درسي از ديدگاه دانشجويان
1400سال 
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اهمیت نگارش عنوان مناسب
آن است كه در يك پروپوزال نوشته مي شود لذا نگارش صحيح و جالبعبارتي اولين •

.در داوران ايجاد مي كندنگرش مثبت تر و قضاوت بهتري زمينه 

عنوان بايد ازداوري مي كنند ، را شما ( پروپوزال )تحقيقاتي پيشنهادي داوراني كه طرح •

.فهميدكه شما مي درک كنند همان چيزي را تحقيق درست 

حقيقاتي و دربرگيرنده كليت محتوي طرح تمحتوي تحقيق عنوان پروپوزال انعكاس دهنده •

.است

.يردمورد مطالعه قرار مي گچه  كساني در چه چيزي عنوان تحقيق  به خواننده مي گويد •

بر اساس آن نوشته مي شوندمتغيرهاي اصلي و هدف اصلي تحقيق •
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عنوان مناسبويژگي های 
باشدگويا و جامع -1
باشدكوتاه و مختصر تا حد امكان -2
نوشته شودخبريبه صورت يك عبارت  -3
، مخفف ها و  كلمات غيرمصطلح باشدفاقد كلمات اختصاري-4
نوشته شوديك زبانه تا حد امكان به صورت -5
ودو بدون جهت گيري و غير القايي نوشته شخنثيحتي المقدور به صورت -6
رعايت شودجنبه هاي اخالقي در نگارش عنوان -7
بررسي مي شود وجود داشته « چه جمعيتي»در« چه چيزي»در عنوان بايد -8

گاهي نوشتن زمان و مكان تحقيق در عنوان الزم استولي باشد 
وندعنوان با كلماتي كه نشان دهنده سرزدن كاري از طرف محقق است شروع ش-9

بررسي، مقايسه، ارزيابي، سنجش: مانند
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مناسبعنوان ويژگي های
.  جامع باشدو گويا بايد عنوان-1

چه چيزي مورد مطالعه دهد نشان به صورت كامل ابهام و بايد بدون عنوان 
.گيردقرار مي 

:مثال

بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرمان•

ن از نحوه بررسي وضعيت رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كرما
1399مدرسين در سال تدريس 

سل در كرمانبررسي •

هر بررسي فراواني سل در بزرگساالن مراجعه كننده به مراكز بهداشتي ش
1397كرمان در سال 
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مناسبعنوان ويژگي های
.كوتاه و مختصر باشدتا حد ممكن بايد عنوان -2

: مثال
كي وضعيت ميزان رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشبررسي •

1399در سال مدرسين آن دانشگاه كرمان از نحوه تدريس 
مان از وضعيت رضايتمندي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي كربررسي 

1399نحوه تدريس مدرسين در سال 
ه مراجعريوي در بزرگساالن فراواني بيماري سل ريوي و خارج بررسي•

ول در طكرمان كننده به مراكز بهداشتي مختلف شهرستانهاي استان 
1397سال 

استان بررسي فراواني سل در بزرگساالن مراجعه كننده به مراكز بهداشتي
1397كرمان در سال 
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چگونه مي توان عنوان تحقیق را جامع ولي 
كوتاه  نوشت؟

د سعي شكل ممكن عنوان خود را بنويسيد و بعكاملترينابتدا به •
؛ در وشانيدبپنماييد به ترتيب تك تك كلمات عنوان نوشته شده را 

ص صورتي كه پوشاندن يك كلمه از عنوان معنا و مفهوم آن را ناق
.دارداست و لذا بيان آن ضرورتي نزائدننمود بدانيد كه آن كلمه 

ن حذف آنها معناي عبارت را از بيفقط كلماتي را نگاه داريد كه •
.مي برد
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مثال
ي دندان پوسيدگو شيوع فراواني و تعيين بررسي “ :عنوان اوليه•

در يك شهر كرمان در سطح در دانش آموزان مدارس راهنمايي 
“1394تا 1384از سال ساله10تحقيق 

انش بررسي فراواني پوسيدگي دندان در د“ : :عنوان اصالح شده•
“1394تا 1384آموزان مدارس راهنمايي شهر كرمان از سال 
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مناسبعنوان ويژگي های
.اشدبغیر سوالي عنوان بايد بصورت يک عبارت خبری  و -3

:مثال

؟چيستعمومي مشكالت برنامه هاي آموزش مداوم پزشكان •

بررسي مشكالت برنامه هاي آموزش مداوم پزشكان عمومي از ديد
1398اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سال 

چقدر است؟1397در سال كرمان سل در استان فراواني •
هداشتي بررسي فراواني سل در بزرگساالن مراجعه كننده به مراكز ب

1397استان كرمان در سال 
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مناسبعنوان ويژگي های
به ويژه ).پرهیز شودآورد كلمات بصورت مخفف و اختصاری از-4

(زماني كه كلمه اختصاری مورد نظر مخفف عبارات مختلفي باشد

:مثال
1397در نوزادان متولد شده  در بیمارستان افضلي پور در سال LBWفراواني علل بررسي •

ر در سال نوزادان متولد شده  در بیمارستان افضلي پودر وزن كم هنگام تولد بررسي فراواني علل 
1397

1397در بزرگساالن شهر كرمان در سال MSبررسي علل •

1397بزرگساالن شهر كرمان در سال در تنگي دريچه میترال بررسي علل 

1397در بزرگساالن شهر كرمان در سال مولتیپل اسكلروزيس يا  بررسي علل 
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مناسبعنوان ويژگي های
ت از نوشتن كلما).حد امكان از يک زبان استفاده شوددر عنوان تا -5

(انگلیسي كه معادل فارسي دارند خودداری شود

:مثال
1397در بزرگساالن استان  كرمان در سال ( Tuberculosis)توبركولوزيسفراواني بررسي•

1397در بزرگساالن استان  كرمان در سال سلفراواني ررسيب

را به همان در مواردی كه كلمات انگلیسي فاقد معادل فارسي مي باشند مي توان كلمه انگلیسي: نكته
.شكل يا با تلفظ انگلیسي و به شكل فارسي نوشت

1397در بزرگساالن شهر كرمان در سال MSبررسي علل •

1397در بزرگساالن شهر كرمان در سال (Multiple sclerosis)مولتیپل اسكلروزيس بررسي علل 
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مناسبعنوان ويژگي های
حتي المقدور عنوان خنثي و غیر جهت دار و غیر -6

.القايي نوشته شود
:  مثال

يان به مبتالكاهش قند خون بررسي تاثير عصاره ريشه شيرين بيان در •
ديابت

يان به ديابتمبتالسطح قند خون بررسي تاثير عصاره ريشه شيرين بيان بر 

يري دانشجويان پزشكي به يادگعدم انگيزه بررسي عوامل مرتبط با •
دروس علوم پايه 

يادگيري دروس علوم پايهانگيزه عوامل مرتبط با بررسي 
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مناسبعنوان ويژگي های
از شود و در نگارش عنوان مالحظات اخالقي رعايت -7

.مطلوب استفاده شودكلمات مناسب و
بهتر است از ... و عليل ،كور،كرجاي كلمات مثال به به عنوان 

.استفاده شودجسميتوانكم نابينا و ،ناشنواكلمات 
:مثال

1397شهر كرمان در سال كرفراواني سوء تغذيه در دانش آموزانبررسي •
1397شهر كرمان در سال اناشنوبررسي فراواني سوء تغذيه در دانش آموزان 
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مناسبعنوان ويژگي های
شودميبررسي«جمعیتيچه»در«چیزیچه»بايدعنواندر-8

استالزممكانوزمانذكرهمگاهياماباشدداشتهوجود

كهددارضرورتصورتيدرفقطعنواندرتحقيقمكانوزمانبيان:نكته
.يابدتغييرمختلفمكانهايوزمانهادرتحقيقسوالبهپاسخ

“ شرايط موجود چگونه است؟” و “ چه روی مي دهد؟” اگر هدف از تحقیق پاسخ به سئوال ( الف
زمان و مكان اجرای تحقیق مشخص, متغیرهای مورد مطالعه , بايد جامعه مورد بررسي،باشد
:باشد

1397سال استان كرمان در سال30بررسي فراواني پرفشاری خون در افراد باالی 

عامل در اگر هدف از تحقیق پاسخ به سئوالي در مورد همبستگي بین متغیرها و يا نقش يک( ب
:نیستزمان انجام پژوهش و مكان ضروری ذكر ، استايجاد يک پديده 

ساله12تا 6كودكان دردندانهاپوسیدگيبر دهان شويه سديم فلورايد تاثیرررسي ب
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مناسبعنوان ويژگي های
اری بهتر است عنوان با كلماتي كه نشان دهنده سرزدن ك-9

بررسي، مقايسه، از طرف محقق است شروع شوند مانند 
ارزيابي، سنجش

:مثال
ه تأثير آموزش حضوري و غير حضوري مهارت هاي مطالعمقايسه•

وم علرضايتمندي دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه بر 
كرمانپزشكي 

موزش آكيفيت از فناوري تلفن همراه در تاثير استفاده بررسي•
دانشگاه علوم پزشكي كرمانپرستاري دانشجويان 
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مناسبعنوان ويژگي های

.ددر عنوان بر اعتبار طرح مي افزايروش كار گاهي اوقات ذكر 

:مثال 
:ساله12تا 7در كودكان ابتال به سلعوامل خطر مرتبط با بررسي

شاهدي-موردمطالعه 
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بر اساس هدف مطالعهعنوان تنظیم 
دازه توصيف ان)بررسي وضعيت يك بيماري يا يك مشكل -1

( مشكل بر حسب شخص، زمان و مكان

1397بررسي فراواني ديابت در بالغين استان كرمان در سال •
اه علوم بررسي كيفيت زندگي در دانشجويان پرستاري دانشگ•

1397پزشكي كرمان در سال 
عمومي از دوره پزشكي بررسي مشكالت برنامه هاي آموزش •

سال دانشگاه علوم پزشكي كرمان دردانشجويان پزشكي ديد 
1398
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تنظیم عنوان بر اساس هدف مطالعه
يك عامل با يك پيامد( رابطه)بررسي ارتباط -2

نندهكمراجعهبيماراندرديابتباشكميچاقيارتباطبررسي•
كرمانشهرديابتمركزبه

دانشجوياندرتحصيليموفقيتوزندگيكيفيتارتباطبررسي•
1398سالدركرمانپزشكيعلومدانشگاهپرستاري

ارانبيمدردرمانازتبعيتبادرمانازرضايتارتباطبررسي•
1397سالدركرمانشهرديابتمركزبهكنندهمراجعه
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بر اساس هدف مطالعهعنوان تنظیم 

بررسي تاثير يك مداخله بر يك پيامد-3

تيبررسي تاثير داروي الف  بر سطح قند خون بيماران دياب•
و بررسي تاثير آموزش مهارتهاي زندگي بر كيفيت زندگي•

م پزشكي موفقيت تحصيلي در دانشجويان پرستاري دانشگاه علو
1398كرمان در سال 

آموزش كيفيتدر از فناوري تلفن همراه بررسي تاثير استفاده •
ال دانشگاه علوم پزشكي كرمان در سپرستاري دانشجويان 

1398

22



بر اساس هدف مطالعهعنوان تنظیم 

سنجش قدرت يك تست يا ابزار تشخيصي-4

تشخيصي آزمايش خون مخفي مدفوع در تشخيص صحت ارزيابي 
سرطان روده بزرگ

23



تحقیقتنظیم عنوان خالصه 

.كوتاه وجامع و هدف تحقيق را به خواننده اعالم كند•

–WHAT 

–WHO

–WHERE

–WHEN

–(HOW)

نده به مراجعه كنبيماران دياليزي در شيوع ابتال به سل بررسي :مثال
1397سالدر بخش دياليز بيمارستان شفاي كرمان 
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تمرين

آنبرذارگتاثرعواملوفيزيكيفعاليتتحقيقيدرداريمقصد•
عنوان.دهيمقرارمطالعهموردكرمانشهربزرگساالندررا

چيست؟تحقيقاينمناسب

:عنوان
شهر ين بالغدرسطح  فعاليت فيزيكي و عوامل موثر بر آن بررسي
1395سال دركرمان
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ونبیان مساله و بررسي مت

به نام خدا

علوم پزشكي كرماندانشگاه 
علومعدانشگاه شگاه 
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بیان مساله چیست؟

تمامي دفاعيات و توضيحات محقق در رابطه با طرح مورد •
.نظرش در اين قسمت بيان مي شود

باباطارتدراستمفيديومختصرتوضيحيومشكلتوصيف•
مساله،ويژگيهايموجود،وضعيتبيانبامسالهمناسبت

ورتضرنهايتاًوآنوقوعاحتماليعللجامعه،درآنگستردگي
نظرموردتحقيقانجام
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چرا به بیان مساله نیاز داريم؟

ت؟استحقيقمان مهم به خود و خواننده تحقيق نشان دهيم كه چرا •
.را روشن كنيمابعاد تحقيق •
هنرمندانهونمودهرنگپررازمينهآندرموجودعلميخالهاي•

وجودمخالهايبهپاسخدرچگونهتحقيقماننتايجكهدهيمنشان
.باشدموثرتواندمي
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جنبه های مهم بیان مساله

بيان مسالهروند. 1

بيان مسالهمحتواي. 2
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روند بیان مساله

بيان مسالهپايانو شروعچگونگي •
براي نگارش بيان مسالهروند منطقي رعايت يك •
بهنظرموردموضوعباآنختموكليموضوعاتباشروع•

(جزءبهكلاز:قيفيحالت)اختصاصيصورت
احساس روند بيان مساله بايد به شكلي باشد كه خواننده بدون•

دست اندازهاي مزاحم از يك بزرگراه به يك فرعي وارد شده و 
.سپس در كوچه هاي مورد نظر به منزل برسد
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محتوای بیان مساله

:بیان مساله بايد در بر گیرنده موارد زير باشد•
(ماهيت مشكل چيست؟)توضيح دقيق و روشني از مساله. 1
اهميت مساله. 2
مشكل، توزيع فردي و جغرافيايي مشكلميزان فراواني، بروز و گستردگي . 3
شدت مشكل و عوارض و پيامد هاي ناشي از تداوم آن. 4
عوامل و مكانيسم ايجاد كننده مشكل. 5
(تونسوابق طرح و بررسي م) به مطالعات و نتايج قبلي در ارتباط با مساله اشاره . 6
پژوهش حاضر بر مطالعات قبلي و يا ذكر محدوديت هاي مطالعات قبليمزيت . 7
داليل كافي جهت لزوم انجام مطالعهارائه . 8
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اجزاء بیان مساله

توجيه ضرورت انجام طرح. 1
سوابق طرح و بررسي متون. 2

هدف از اجراي طرح. 3
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آيا بیان مساله همان بررسي متون است؟

لي بررسي متون و مرور مستندات جزيي از بيان مساله هست و•
.تمام آن نيست

مي بايد با مرور مستندات و منابع نشان دهيم كه در زمينه عل•
وجود دارد و ما چگونه مي خواهيم اين چه خالهايي مورد نظر 

خالها را با تحقيق خود پر نماييم؟
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( 1)خصوصیات بیان مساله 

اگرچه)كلمه700-1000حدود:بودنمفيدومختصروكوتاه•
ضوعاتموازبسياريبراياندازهايندرمسالهبياننوشتنواقعا

.(استممكنغيرتقريباً

باط پراكنده گويي و وجود ارتعدم: همبستگي و انسجام مطالب•
ان بيان زماني مي تو)منطقي بين قسمتهاي مختلف بيان مساله 

نمود كه انسجام كافي وجود دارد كه حذف و يا جابجايي حتي
(.يك پاراگراف باعث دشوار شدن درک مطالب شود
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(2)خصوصیات بیان مساله 
ده و شروع از يك كل باعث جذابيت بيشتر متن ش: از كل به جزء•

.باعث جلب بهتر توجه مي باشد
بيين بايد در راستاي ت: استفاده درست و كافي از منابع و مستندات•

شان بهتر و دقيقتر موضوع و براي نشان دادن اهميت كار باشد و ن
.دهد كه موضوع مورد پژوهش چه خال علمي را پر خواهد نمود

30تا 20به طور معمول: استفاده زياد از منابع توصيه نمي شود•
.منبع كافي است

ن بار براي اولي( مخفف)اختصار هنگام استفاده از كلمات به صورت •
.نوشته شودصورت كامل بايد كلمه به 

Low Birth Weight ( LBW ):                       مثال•
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(3)خصوصیات بیان مساله 

.مايدرا بيان مي نهدف نهايي تحقيق : بيان مسالهپاراگراف آخر •

 ي هدف كلالبته ممكن است اين پاراگراف شباهت زيادي با
ضاي بيابد كه ايرادي ندارد ولي شما در اين پاراگراف فتحقيق 

بيشتري داريد تا هدف را در قالب عبارات و جمالت مبسوط 
.تري بيان نماييد

 ت بيان مساله تنها قسمتي از بيان مساله اسپاراگراف آخر
.  كه از منابع براي نگارش آن استفاده نمي شود
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مواردی كه نبايد در بیان مساله استفاده شود

بزرگ جلوه دادن تحقيقاغراق وادعاهاي بزرگ و •
رآميززير سوال بردن نتايج تحقيقات ديگران به شكل تمسخ•
رديف نمودن ساالدي از جمالت و عبارات علمي •
كپي برداري از نتايج و نوشته هاي ديگران •

غيرمرتبط با پژوهشوغيراختصاصي، اطالعات گسترده•
ارائه مطالب در حد كتابهاي درسي•
نوشتن جمالت بلندطوالني كردن مطلب و•
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جهت نگارش يک بیان مسئله خوب
وزيهتجبهاقدامقسمت،ايننوشتنازقبلمي شودتوصيه•

بريرگذارتأثمتغيرهايبهنسبتكاراينبا.كردمسئلهتحليل
مي تواننوشتنهنگامبهآن هاازوشدهآشناخوبيبهآن

راموجودروش هايازيكيمي توانكاراينبراي.نموداستفاده
.گرفتبكار

:د ازمتداول ترين روش ها براي تجزيه و تحليل مسئله عبارت ان•

 شبكه عليت
 نمودار استخوان ماهي
(چه6)نمودار شش كلمه اي
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نمودار شش كلمه ای

:زرگساالنفراوانی فعالیت فیزیکی بدر رابطه با نمودار شش کلمه ای
فعالیت فیزیکیچی•
سال18افراد باالی چه کسی•
1395سال چه زمانی•
شهر کرمانچه جایی•
یت، سن، جنس: انجام فعالیت فیزیکیعوامل موثر در چرا•

......سطح تحصیالت، وضعیت اجتماعی اقتصادی، و 
علل عدم فعالیت فیزیکی کافی در بالغینچگونه•
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از كجا شروع كنیم؟

ددييافتنومرتبطگزارشاتومقاالتدقيقخواندنازبعد•
.شدقلمبهدستنوشتنبرايبايدموضوعبهجامع

.يدبنويسرادانيدميالزمكهآنچهوارفهرستحتماابتدادر•
چهسالهمبيانمختلفپاراگرافهايپيامكهكنيدمشخصيعني

.نماييدنهاييمتننوشتنبهشروعبعدوبودخواهد
رامسالهبيانانشايابتداخود،دانشاساسبركنيدسعي•

صلمتمنابعبهراخودعباراتوجمالتسپسوكنيدتكميل
.نماييد

41



مثال

:عنوان مطالعه•
ثر بر فيزيكي و عوامل موسطح فعاليت بررسي »

«1395شهر كرمان در سال بزرگساالن آن در 
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بیان مساله

تعريف فعاليت فيزيكي•
در شيوع، بروز، عوارض و بار حاصل از عدم فعاليت فيزيكي كافي•

جهان، منطقه و ايران
عوامل موثر بر عدم انجام فعاليت فيزيكي كافي•
(ونسوابق طرح و بررسي مت) مطالعات انجام گرفته در اين زمينه •
ضرورت و هدف مطالعه•
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فیزيكيفعالیت تعريف 
(ماهیت مشكل)
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ي ، بروز، عوارض و بار حاصل از عدم فعالیت فیزيكشیوع
(اهمیت موضوع)ايرانكافي در جهان، منطقه و 

(اهميت بيماري هاي مزمن و نقش فعاليت فيزيكي در بيماري هاي مزمن ) 

45



، بروز، عوارض و بار حاصل از عدم فعالیت شیوع
فیزيكي كافي در جهان، منطقه و ايران

(اهمیت موضوع)

(اهميت بيماري هاي مزمن و نقش فعاليت فيزيكي در بيماري هاي مزمن ) 
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، بروز، عوارض و بار حاصل از عدم فعالیت شیوع
فیزيكي كافي در جهان، منطقه و ايران

(اهمیت موضوع)

(كرمان فعاليت فيزيكي ناكافي در دنيا، منطقه مديترانه شرقي، ايران وشيوع ) 
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موثر بر عدم انجام فعالیت فیزيكي كافيعوامل 
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(پیشینه تحقیق)متون اهمیت بررسي 

نسبت به موضوع اشراف بيشتر •
مسئله شدت ووسعت مشخص نمودن •
دوباره كاري و تكرار جلوگيري از •
مسئلههاي مختلف جنبه نمايان ساختن •
ديگرانآگاهي از روش كار •
مورد نظر در مطالعه بهتر متغيرهاي شناسايي •
تامين داليل كافي براي پشتيباني از تحقيق•
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نوشتن بررسي متون

استخالصه به مطالعات مشابهي كه در زمينه مدنظر انجام شده اشاره •

اطالعات موجود در رابطه با موضوع پژوهش ارائه •

تعداد اين موارد بايد به اندازه اي باشد كه زمينه هاي مختلف را پوشش•
دهد

ه در بررسي اپيدميولوژيك يك بيماري بهتر است در بررسي متون ب•
اره اي، داخل كشور و استان هاي مشابه اشمنطقه مطالعات بين المللي، 

شود
رعايت نظم در ارائه نتايج مطالعات•
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(مثال فعالیت فیزيكي)بررسي متون 
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(مثال فعالیت فیزيكي)متون بررسي 

52



معیارهای الزم در منابع مورد استفاده

رابطه معقول منابع با زمينه تحقيق: مناسبت•

منابع حاوي اطالعات جديد و قابل استفاده: تازگي•

ي مطالعه قابل مقايسه بودن نتايج منابع با يافته ها: قابليت مقايسه•
حاضر

قابل اعتماد بودن منابع: قابليت اعتماد•
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وددر بررسي متون بايد از موارد زير اجتناب نم

متفاوتبي اهميت شمردن موارد اختالف و وجود نظرات •

ن مي محدود كردن جستجو به منابعي كه نظر نويسنده را تامي•
نمايد

ايج ابتدايي و تعميم نتمطالعات براساسقضاوت شتابزده •
بزرگمطالعات كوچك به جوامع 
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نوشتن بررسي متون
درمان يك بررسي اثر درماني يك داروي جديد براي : موضوع پژوهش•

بيماري مشخص 
.  ي نمايدقصد دارد اثر فني توئين را در بهبود زخم بستر بررسمحققي : مثال•

ي تواند كه مي توان از آنها به عنوان بررسي متون استفاده نمايد، ممطالعاتي •
:در يكي از گروه زير و يا هر سه گروه باشد

پژوهش هايي كه به بررسي اثرات داروهاي مختلف براي زخم بستر ( الف
انداستفاده شده 

نظير زخم )پژوهش هايي كه اثر فني توئين را در بهبود ساير زخم ها ( ب
اندبررسي نموده ( جراحي

انده مطالعاتي كه به بررسي اثر فني توئين در درمان زخم بستر پرداخت( ج
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نوشتن بررسي متون

يم هرگاه در بررسي متون در مورد موضوع پژوهش به مقاله هايي برخورد

انتشار آنها مي گذرد و در سال هاي اخير در از  كه سال هاي زيادي 

را كه نماييم چاحتياط قدريزمينه مذكور مقاله اي منتشر نشده است، 

جواب اين سئوال ها مطرح مي شود آيا موضوع مدنظر ما همچنان بدون 

است؟ آيا اين موضوع قديمي نشده است؟ چرا در سال هاي اخير توجه

خاصي به اين موضوع نشده است؟
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ارخون بررسي ارتباط باكتريوری بدون عالمت با فش
در دوران بارداری
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ارخون ارتباط باكتريوری بدون عالمت با فشبررسي 
در دوران بارداری

2001

2001

1994

1991

1989
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نوشتن بررسي متون

در مواردي ممكن است علي رغم جستجوهاي به عمل آمده، •
د فقط در اين گونه موارد نباي. مقاله يا كار مشابهي يافت نشود

:به اين جمله بسنده شود
و در بررسي هاي به عمل آمده، هيچ پژوهش مشابهي يافت نشد“

”اين مطالعه براي اولين مرتبه انجام مي شود
گر بلكه بايد سعي نمود مطالعاتي كه ممكن است از جهات دي•

.مشابه باشند، جستجو شوند و به آنها اشاره كرد
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1392-بررسي آلودگي میكروبي قلیان ها در شهر كرمان 
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نوشتن بررسي متون

:الزم نيستدر بررسي متون •
اسامي تمامي نويسندگان آورده شود-
مگر اينكه )روش كار و جزئيات انجام مطالعه آورده شوند -

(موضوع پژوهش ما ايجاب كند
شودكل نتايج بدست آمده در مطالعه ارائه -
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ن بررسي فراواني حاملین استافیلوكوك طاليي در بی
كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
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(مثال فعالیت فیزيكي)ضرورت و هدف مطالعه 
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مثال

:عنوان مطالعه•
يادگيريدراجتماعيحضوروضعيتبررسي»

شكيپزعلومدانشگاهپزشكيدانشجويانآنالين
«1400سالدركرمان
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بیان مساله و ضرورت انجام طرح
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بیان مساله و ضرورت انجام طرح
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بیان مساله و ضرورت انجام طرح
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بیان مساله و ضرورت انجام طرح
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بیان مساله و ضرورت انجام طرح
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بررسي متون
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بررسي متون
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(پاراگراف آخر)خالصه ضرورت انجام طرح و هدف كاربردی
كهآيدميپيشجامعهدر19كوويدبيماريگيريهمهمانندشرايطيمواقعبرخي
دروگرددميممكنغيرآموزشيهايمحيطدرفراگيرانفيزيكيوعاديحضور

حصيليتپيشرفتعدمباعثتنهانهنشودمديريتدرستيبهمسئلهاينكهصورتي
يزنجامعهدرمهمگروهاينبهروانيوروحيصدماتبهمنجربلكهگرددميفراگيران

وآموزانداشبهراصدمهكمترينكهجايگزينهايروشبهبايدلذا.شدخواهد
مجازيفضايوارتباطاتتكنولوژيبهتوجهبا.شودپرداختهكنندميوارددانشجويان

بهآموزشامردرآنازاستفادهاستگرفتهقرارافراداكثراستفادهموردتازگيبهكه
نايازاستفادهشاهدحاضردرحالكهكردنگاهتوانميموثرارتباطيراهيكعنوان
وبازدهيهمچنينوضعفوقوتنقاطبررسي.هستيمجهاننقاطازبسياريدرروش

معدياواصالحتداوم،شرطروشاينبادهندگانآموزشوگيرندگانآموزشبرخورد
درياجتماعحضوروضعيتبررسيهدفباحاضرمطالعهبنابراين.استآنازاستفاده

انجام1400سالدركرمانپزشكيعلومدانشگاهپزشكيدانشجويانآنالينيادگيري
وموثرترآموزشجهتراهكارهاييمطالعهايننتايجازاستفادهباتاشودمي

.گردداجراوطراحيآموزشيهايمحيطدردانشجويانبيشترخودكارآمدي
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از توجه شما سپاسگزارم


