گزارش نهايي طرح تحقيقاتي و ضمائم
مجري محترم خواهشمند است چهارچوب كلي گزارش نهايي را به شرح
زير رعايت نماييد :
الف) معرفي گزارش  :شامل عنوان طرح ،ناام مجاري ياا مجرياان
،فهرست با شماره گذاري صفحات و فهرست نمودار ها و جداول
اي دربااره مساهله
ب)فصل اول  :معرفاي طارح دانساته هااي ليلا
(چهارچوب تحقيق و مروري بر متون ) و بيان مسهله
ج) فصل دوم  :اهداف  ،فرضيات و سهواالت تحقيق  ،تعرياف واهه
ها  ،پيش فرضها  ،محدوديت هااي تحقياق و مظاتاات اخظلاي ) و
مواد و روشها (نوع تحقيق  ،جامعه مورد تحقيق  ،نمونه پاووهش
 ،معيارهاي ورود و خروج مطالعه  ،اجم نمونه و روش محاسيه آن
 ،محيط تحقيق  ،روش نمونه گيري  ،روش گردآوري داده ها  ،روش
پايائي و روايي ابزار گردآوري داده ها  ،تجزيه و تحليل داده
ها و روشهاي آماري
د)فصل سوم  :نتايج طرح و يافته هاي آن (جداول  ،نمودارها
 ،آزمونهاي آماري)
اا
ه )فصل چهارم  :بحث و بررساي يافتاه هاا  ،خظصاه يافتاه ها
،مقايسه يافته ها باا پووهشاهاي مشاابه و پيشاي  ،تجزياه و
تحليل يافته ها  ،نتيجه گيري نهاايي و پيشانهادها (پيشانهاد
براساس يافته ها  ،پيشنهاد براي طراهاا و تحقيقاات بعادي ،
پيشنهاد براي سازمانها و ارگانهاي ذينفع )
و) فهرستها (منابع فارسي  ،منابع التي )
ز) پيوست ها (پرسشنامه هاا  ،جاداول و نمودارهاا  ،عاساها ،
برگه هاي مصاايه ،فرم رضايت نامه ،فرم ثيت مشاهده و …)
ً گزارش نهايي را در چهارچوب فوق تنتيم نموده و تاييديه
لطفا
معاونت پووهشي دانشاده يا مركز را اخذ و به معاونات پووهشاي
دانشگاه ارسال نماييد  (.به صورت )online
ضمائم گزارش نهايي :
 -1فرم خظصه گزارش نهايي
-2چايده انگليسي طرح
-3يك مقاله مربوط به طارح ماذكور باا رعايات مااتياه شاماره
 132/252مااور ( 1335/1/21موجااود در منااوي اطااظع رساااني
پووهشيار)
 -2چايده انگليسي مقاله
-5مدرك اعظم وصول  submitمقاله مربوط به طارح تحقيقااتي (بار
اساس امتياز درج شده در لرارداد ).
ناته  :پووهشگر موظف است نسيت به رعايت دليق آئي نامه كسا
امتياز طراهاي تحقيقاتي مصوب شوراي پووهشي دانشگاه سال 1335
الدام نمايد.بنابراي نتيجه منجر به كس امتياز شده را بايد
در ظرف مدت مربوط به معاونت پووهشي اعظم نمايد.
اه
اول  ،برناما
اظم وصا
ادرك اعا
اه و ما
ااي مقالا
ااي  HSRبجا
در طراها
عملياتي و تاييديه ارائه برنامه باه مراجاع ذينفاع  ،ارائاه
گردد.

