


مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم 
پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان



:  مقدمه
نشگاههادردارمواترینساسیاومهمترینازیکیتحقیقوهشومرپژابهمهتماواتوجه

وتشویقومساعديهامینهزدیجااستاراینادرودمیشوبمحسوتحقیقاتیکزامرو

گامهاموثرترینازیکیصحیحندرودیجااومستعدننشجویاداوپژوهشگرانترغیب

.ستا
:ستاحمطرساسیاالسوسهنویسیزالپووپربحثدر

؟چیستزالپووپر

؟نوشتزالپووپربایدچرا

؟منداکدزالپووپریکايجزا



چرا باید یک پروپوزال نوشت؟

از سازمان های ذینفع؛اعتباری یا خدماتی جلب منابع•

الزم از سازمان های نظارتی؛کسب مجوز•

ارش که ممکن است قبل از نگجنبه های اجراییتمامی در نظر گرفتن •
.برای ما مبهم باشد



:پروپوزال طرح تحقیق

•Rsearch Protocolازاسکلتیوماکتآنباتوانمیواقعدرواستپیشنهادمعنیبهلغتدر
.دادارائهرااصلیکار

حقیقتمنشوررارسیممیخوداهدافبهتحقیقاتیطرحیکدرآنطبقبرحرکتباکهاينقشه•

گویندمی•

.آوردمیفراهمراپژوهشهدفبهرسیدنجهتدرالزماقداماتوتحقیقمراحلتمامازلیستی•

محققبهکارروشوفرضیاتواهدافانسجامدرکهاستتحقیقاتیطرحیکشروعبرايقدماولین•
کندمیکمک

میسوقپژوهششروعازقبلخودتحقیقخطاهايخصوصبهونواقصرفعسويبهرامحقق•
.دهد

میفراهمتحقیقکنندهحمایتسازمانجهتراطرحاجرايبرايالزمزمانوهاهزینهبرآوردامکان•
نماید

.......و•



اجزای  پروپوزال طرح تحقیق

نگارش عنوان تحقیق•
:مقدمه•

بیان مساله•
مروري بر متون•
تعریف واژه ها •

اهداف، فرضیات و سواالت•
هاتبیین و تعریف متغیر•
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:روش مطالعه•
نوع و روش مطالعه•
جامعه پژوهش و حجم نمونه•
روش نمونه گیري•
ابزار گردآوري داده ها•
پایایی و روایی ابزار گردآوري•

مشکالتوهامحدودیت•
اخالقیمالحظات•
نویسیمنبع•
گانتجدول•
بندیبودجه•



:تهیه طرح اولیه یا طرح کلی تحقیق

ژوهشیپوتحقیقیکاریکبخشتریناصلیوترینمهمتحقیق،طرح•

)تحقیقطرحاست، Proposal)وهاولیطرحبلکهنیست،تحقیقاصل

بتداادارد،تحقیققصدکهپژوهشگرياست،تحقیقپیشنهاديطرح

درقتحقیطرح.بنویسدتحقیقطرحخودنظرموردپژوهشبرايباید

وکردنعملیاتیبرايمحققراهنمايواستتحقیقانجامنقشهواقع

.استتحقیقاجراي



:عناصر و ساختار طرح تحقیق
.روش تجزیه و تحلیل اطالعات(10

.زمان و طول اجراي مدت تحقیق(11

.مدیر و عوامل اجرایی تحقیق(12

.هاي تحقیقهزینه(13

ابزارها،وسایل و شرایط مورد نیاز (14
.تحقیق

مشکالت و تنگناهاي احتمالی (15
.تحقیق

تعریف واژگان و اصطالحات (16
.اختصاصی طرح

.فهرست منابع و ماخذ تحقیق(17

.ضمایم(18

.هسوال اصلی تحقیق و بیان مسئل(1

.سوابق و ادبیات مربوط(2

.اهداف تحقیق(3

.هافرضیه(4

.نوع تحقیق(5

.جامعه آماري(6

.گیريحجم نمونه و روش نمونه(7

.روش گردآوري اطالعات(8

.ابزار گردآوري اطالعات(9





:اولمرحله

انتخاب موضوع 

بیان مساله 

مرور متون 



:انتخاب موضوع

ايداربایدموضوع.استموضوعانتخابپروپوزالیکنوشتنبرايقدماولین•

:باشدشرایطیومعیارها

.باشدداشتهارتباطپژوهشگرتحصیالتوتخصصباپروپوزالموضوع•

.دباشبرخوردارباالییازاولویتکهبپردازدمشکالتییامشکلبهموضوع•

.باشدنووبدیعتکراريغیرموضوع•



:عنوان طرح تحقیق

دیعبوخودتوانایی،عالقهبهتوجهباراتحقیقموضوعپژوهشگرآنکهازپس•

منابعبودندسترسدروداشتناولویتواهمیتبودن،پژوهشقابل،بودن

درکهعنوانیکباراموضوعاینبایدنمودانتخابموضوعمالیواطالعاتی

.نمایدبیانباشدتحقیقموضوعتمامبرگیرنده

انعنو.داردبسیاریاهمیتنظرموردموضوعبرایمناسبعنوانانتخاب•

.می شوددیدهقسمت هابقیهازبیشوشماستتحقیقاتویترین



:عنوان به ما می گوید

راچه چیزی
وچه زمانیدر

چه افرادیروی

.مطالعه خواهیم کرد



.جامع و کامل باشد•

.تا حد امکان کوتاه باشد•

.فاقد کلمات اختصاری باشد•

. عاری از پیش داوری باشد•

میزان استرس در پرستاران شاغل در )بر رسی)

1388بیمارستانهای شهر کرمانشاه در سال 

خوبيك عنوان خصوصیات 



:   نکاتی در مورد عنوان

جامع،ر،مختصبلکهطوالنی،خیلینهکوتاه،خیلینهتحقیقعنواناستبهتر•
.باشدسئوالیغیرورسا

حی،طرامطالعه،الگو،ارائهبررسی،:چونهاییواژهازعنوانابتدايدراستبهتر•
.شوداستفاده.…وتبیینبر،تحلیلی

.شوندادهدنشانوابستهومستقلهايمتغیرنوعیبهتحقیقعنواندراستبهتر•

.باشدجدیدونوبایدتحقیقموضوع•

.باشدداشتهتحقیقارزشبایدپژوهشعنوان•

.باشدداشتهراتحقیقانجامتوانبایدپژوهشگر•

.باشدپژوهشگرتخصصیوکاريحوزهدرتحقیقموضوع•

.........و•



:بیان مسئله

موضوع  تحقیق تعریف •

موضوع  تحقیقاهمیت•
نحوه برخورد با موضوع  تحقیق در حال حاضر•

وضع موجود ، وجود تناقضها و از تداوم ىعوارض  ناش)انتخاب موضوع  تحقیق دالیل•
(راه حل مشکلىمعرف

(طرح ىاز اجراىفواید ناش)انتظار از نتیجه تحقیق  •

.در این قسمت از منابع استفاده می شود* •



: در نگارش بیان مسئله باید موارد زیر را لحاظ کرد

یوستگی مسئله باید بر اساس نظم منطقی از کل به جز و از عمومی به اختصاصی، تنظیم شود و پبیان •

.مطالب را حفظ کند

.مشکل را به طور کامل شرح دهد و ضرورت انجام تحقیق را مشخص کند-•

.به ضرورت انجام تحقیق و تأثیر مثبت آن اشاره کند–•

را مشخص چنانچه تحقیقی در این زمینه انجام شده به آن اشاره کرده و تفاوت این تحقیق با موارد قبلی-•

.کنید

.د بردذکر شود نتایج تحقیق می تواند براي چه گروه ها و یا سازمان هایی مفید باشد و از آن بهره خواهن–•

.در بخش آخر بیان مسئله، هدف تحقیق را مطرح کنید–•



:بررسی متون و ادبیات تحقیق

ايگذشتهتحقیقیکارهايدرکنکاشوبررسیتحقیق،پیشینهبررسیازمنظور•
.استگرفتهصورتخارجیوداخلیمحققانتوسطکهاست

:تحقیقپیشینهنوشتناهداف•

مسئلهتحدیدوتعریف(الف•

قبلیتحقیقاتیچارچوبدرتحقیقهايیافتهدادنقرار(ب•

کاريدوبارهازاجتناب(ج•

تردقیقگیرياندازهابزاروهاروشانتخاب(د•



:  منابع

کتب•
مقاالت•
نشریات•
پایان نامه ها•
منابع الکترونیکی •
.....و •



:  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ین در این مورد پژوهشگر باید مشخص کند که موضوع تحقیق چه اهمیتی دارد و ضرورت انجام ا•

.پژوهش چیست و نتایج آن در چه زمینه اي از اهمیت بیشتري برخوردار است

اهمیت این تحقیق در ارتباط با نظریه هاي موجود چیست؟–

نتایج این تحقیق در غنا بخشیدن به ادبیات موضوع چه نقشی دارد؟–

ی چگونه نقش نتایج تحقیق در ارائه مدل، الگو، نظریه جدید یا توسعه و بسط نظریه هاي قبل–

است؟



:  مرحله دوم

اهداف

فرضیات 

سواالت پژوهشی 



:اهداف تحقیق
پژوهش به ما مي گويد به كجا مي خواهيم برسيم هدف: هدف کلی•
:اهداف پژوهش بايد •

شده باشندجاستخرااز بطن مسأله -
واقع بينانه باشند-
قابل دسترس باشند-
قابل اندازه گيري يا سنجش باشند-
ده در از آنجا که سنجش میزان دستیابی به هدف کلی ارائه ش:اهداف اختصاصی•

.نندیک تحقیق امکان پذیر نیست، آن را به چند هدف اختصاصی تقسیم می ک

می بدیهی است در نتیجه تحقق اهداف اختصاصی هدف کلی یک تحقیق عملی•
.  شود

.  حاصل تحقیق منجر به آن خواهد شد و ساختار مشخصی ندارد: هدف کاربردی•



:انواع هدف
شوندمطرحویژهوکلیصورتدوبهتواندمیتحقیقاهداف:

هدف کلی در واقع همان عنوان مطالعه است با این تفاوت که با : هدف کلی•

تعیین یا  «لغتهاي قابل اندازه گیري که معنی و کاربرد دقیق و واضحتري دارند، 

.می شودشروع »شناخت 

-ویژه)پژوهش را می توان به اهداف کوچکتر هدف کلی)اهداف ویژه •
(تقسیم کرد( اختصاصی



:هدف کلی

دربیشتراتجزئیبیان.باشدمیآنتکراردقیقاًگاهوعنوانبهشبیهبسیارکلیهدف

.گرددمیتوصیهنیازصورتدرکلیهدف

قابلکلماتباجزییاهدافوکلیهدفحتماًکهدارنداصرارنظرصاحبافرادبعضی

قتحقیعنواندربارهمورداین.شودشروع“مقایسه”یاو“تعیین”مانندسنجش

.نیستالزامی

.استعنوانازبیشترکلیهدفدرتحقیقمکانوزمانبیانضرورتهمچنین
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مثالی از هدف کلی

سالردرازيبیمارستاندربیماررضایتباپرستاردانشبینرابطهبررسی

1394

درربیمارضایتنمرهباپرستاردانشنمرهبینرابطهتعیین:کلیهدف

1394سالدررازيبیمارستان
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:اهداف جزیی

هاییقدمچهکهکندمیبیانیعنی.کنندمیروشنراکلیهدفبهرسیدنمراحل

.برسیمکلیهدفبهتاشودبرداشتهباید

دررازيتانبیمارسدربیماررضایتنمرهباپرستاردانشبینرابطهتعیین:کلیهدف

1394سال

جزییاهداف

1394سالدررازيبیمارستاندرپرستاراندانشتعیین

1394سالدررازيبیمارستاندربیماررضایتنمرهتعیین

سالدررازيبیمارستاندربیماررضایتنمرهباپرستاردانشبینارتباطتعیین
27



:  سواالت پژوهش

.شوندهدادپاسخبایداهدافبهرسیدنبرايکههستندپرسشهایی:سواالت

ارتباطبرايتوانمیکهاستايخردمندانههايگمانوحدس:فرضیات

.بودمتصورمتغیرچندیادوبین
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: فرضیات

هایادهدبراساسبلکهشود،نمیابطاللیااثباتگاههیچفرضیهیک

.شودمیردّراتأییدفقطآمدهبدست
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: فرضیه به دو صورت بیان می شود

کنندمیاشارهاثر،رابطهتفاوت،وجوداحتمالبهکههاییفرضیه

HAیاH1تحقیقفرضیه

تتفاوجراحیوداخلیهايبخشوویژههايبخشپرستاراناسترسمیزانبین
.داردوجود

Research hypothesis

Althernative hypothesis

.کنندمیاشارهاثریارابطهتفاوت،نداشتنبهکههاییفرضیه.2

Nullآماريصفر،،پوچفرضیه or statistical H0

تتفاوجراحیوداخلیهايبخشوویژههايبخشپرستاراناسترسمیزانبین
(استیکسان).نداردوجود



:  سواالت پژوهش

راآنعوضچگونگیتوصیفقصدفقطگرپژوهشواستمتغیریکدارايتنهاپژوهشکهزمانی•

.کندمیمطرحآنبرايراسؤاالتییاسؤالفرضیهجايبهدارد

نیازیدشومیپرداختهگذردمیجامعهدرآنچهبیانبه“صرفاکهتوصیفیتحقیقاتدر•

.شودمیاستفادهاهدافبهرسیدنبرایسؤاالتازونیستفرضیاتارائهبه

است؟چقدرعروقی–قلبیبیماریهايعالیمازسبزوارشهرستانمردمآگاهیمیزان•

است؟چقدرسبزوارشهردریکسالزیرکودکانمیرومرگمیزان•



:انواع متغیرها

:متغیرها از نظر نقش به پنج دسته تقسیم می شوند•
متغیر مستقل-1•
متغیر وابسته-2•
متغیر تعدیل کننده-3•
متغیر کنترل-4•
متغیرمداخله گر-5•



:کنترلمتغیر•

ثیخنراآن هایاونمودهکنترلرامتغیرهابرخیاثرمحققکهزمانی•
.کند

دانش چه رابطه ای میان پیشرفت تحصیلی و عزت نفس»: مثال•
آموزان دختر سوم راهنمایی وجود دارد ؟

عزت نفس اثر پایه تحصیلی و جنسیت بر پیشرفت تحصیلی و•
.کنترل می شود



:  مرحله سوم

نوع مطالعه 

نمونه گیری 

ابزار جمع آوری داده ها  



:روش و مراحل تحقیق

ین نوع یکی از ارکان تحقیق و یا پژوهش که در پروپوزال مطرح می شود، تعی
.  تحقیق و مراحل انجام آن است

ابزار اندازه گیری  در تحقیق•
منابع جمع آوری و تحلیل اطالعات•
جامعه آماری•
حجم نمونه•
تجزیه و تحلیل داده ها•
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:هدفاساسبرتحقیقانواع

:بنیاديتحقیق-1

یعی درک اصول و قوانین طبو روابط بین پدیده ها این تحقیقات در پی شناخت و کشف •
کرده و را آزمایش می کنند، قوانین علمی را کشفنظریه ها و فرضیه ها این تحقیقات . است

.مرزهاي دانش را توسعه می دهند

:کاربرديتحقیق-2

ه اصول و این تحقیقات برداده ها ونتایج تحقیقات بنیادي تکیه دارند و در پی دستیابی ب•
.قواعدي هستند که بتوان آنها را در عمل و اجرا به کار بست

.نداین تحقیقات در پی شناخت علل مشکالت و حل آنها هستند و کاربردي فراگیر دار-•

:توسعه ايتحقیق-3

کاال و این تحقیقات در پی شناخت راه هاي بهبود یا افزایش تولید و روش هاي جدید تولید•
خدمات بوده و عمدتأ متوجه نوآوري در فرایند ها، ابزارها و محصوالت در یک زمان و مکان 

.خاص هستند



:اساس ماهیت و روشبر انواع تحقیق 

:تاریخیتحقیق -1
.استگذشتهزمانبهمربوطومعینموضوعاتبهمربوطتحقیقاتگونهاین

: تحقیق توصیفی-2
ن مستند کرد)توضیح می دهد که چه روابطی وجود دارد یا مردم چه چیز را قبول دارند یا ندارند

(.  پدیده مورد نظر

همبستگیحقیق ت-3
ند آیا یعنی می خواهد مشخص ک. این تحقیقات در پی کشف رابطه همبستگی بین متغیرهاست

رابطه بین دو یا چند متغیر وجود دارد؟

:پیمایشیتحقیق -4
در این نوع تحقیقات، محقق جهت پاسخ دادن به مسئله زمان حال و جمع آوري اطالعات خود از 

. روش پیمایش استفاده می کند

42



:زمان گردآوری داده های تحقیقبر حسب انواع تحقیق 

:تحقیق مقطعی-1
، به پاسخگویان (روز20یا 10مثالً )در این نوع تحقیق، در یک بازه زمانی محدود 

.  مراجعه و داده ها گردآوري و سپس تحلیل می شود

:تحقیق طولی-2
یا همان )در این نوع تحقیق در زمانهاي مختلفی به طور منظم به همان واحد مطالعه 

مراجعه و نتایج به صورت روندي که تغییرات آن در طول زمان قابل مقایسه( جامعه
.است، تحلیل می شود
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:جامعه آماری

مشترکصفتیکحداقلدارايکهواحدهایاافرادازايمجموعه•
.باشند

ازکهباشدچنانبایدیعنی،باشدمانعوجامعبایدآماريجامعه•
برگیرددررامطالعهموردواحدهايهمهمکانیوزمانینظرنقطه



: حجم نمونه

در قسمت حجم نمونه آماری ، تعداد کامل افراد یا واحد های •

.مورد بررسی را ذکر می کنید

اندازه نمونه ها چقدر باشد ؟•

اتالف منابع= انتخاب نمونه بیشتر از مورد نیاز •

لینتایج فاقد استفاده عم= انتخاب نمونه های خیلی کوچک •



توانمیجامعهافراددربارهنیازموردهايدادهگردآوريمنظوربه•

گیرينمونه-2سرشماري–1:بردبکارزیرهايروشازیکی

افرادازهریکاز،کاملشمارشطریقبهروشایندر:سرشماري

.شودمیگردآورينظرموردهايدادهجامعه



جمعیت مطالعه•

نمونه مطالعه•

جامعه

جمعیت 
هدف 

نمونه

. فرآیند انتخاب قسمتی از جمعیت که معرف اختصاصات کل جامعه است: نمونه گیری 



: انواع نمونه گیری

نمونه گیری تصادفی ساده-1•
نمونه گیری سیستماتیک-2•
نمونه گیری طبقه ای-3•
نمونه گیری خوشه ای-4•
نمونه گیری چند مرحله ای-5•



ال در این نمونه گیری به هر یک از افراد جامعه احتم
.انتخاب مساوی داده می شود 

:  نمونه گیری تصادفی ساده



نمونه گیری سیستماتیک

--
--
--
--
--
--

N/n=k



نمونه گیری طبقه بندی شده 
P

S



نمونه گیری خوشه ای



نمونه گیری چند مرحله ای



:هادادهآوریجمع

میآناساسیمراحلازیکیتحقیقنیازمورداطالعاتآوريگرد

دررامحققتواندمیمناسبصورتبههادادهآوريجمع.باشد

یاريواقعیتبرمبتنیودقیقگیرينتیجهوپژوهشصحیحاجراي

.نماید



مصاحبه-1
پرسشنامه-2

مشاهده-3

: روشهای گردآوری اطالعات



:مشاهده

وتحولیشناسیرواندرخصوصاًرفتاريعلومدرهادادهآوريجمعابزارازیکی•

،مقایسه،نامگذاري،شناساییازعبارتستمشاهده.استمشاهده،اجتماعی

رتغییایجادمشاهدهروشدرپژوهشگرهدف.دهدمیرويآنچهثبتوتوصیف

وحوادثمشاهدهوبررسیصرفابلکهنیست،بررسیموردمحیطیاپدیدهدر

.باشندمیدهند،میرخآنچهمطابقوقایع،



: مصاحبه

پذیرامکانمطالعهیامشاهدهطریقازاطالعاتکسبکههنگامی•

میتلقیاطالعاتآوريجمعروشترینمناسبمصاحبهنباشد،

.شود

میراهمفشوندهمصاحبهبامستقیمتماسبرقراريامکانابزاراینبا•

،هانگرش،هاادراکترعمیقارزیابیبهتوانمیکاراینباوگردد

.پرداختآزمودنیآرزوهايوعالیق



:پرسشنامه

اچیز پرسشنامه ابزاري متداول براي جمع آوري اطالعات است و به دلیل هزینه ن

. تهیه، اکثر محققین به استفاده بیشتر از آن روي می آورند



:پرسشنامههایویژگی

.باشدزیادحجم،نظرازنبایدپرسشنامه-1

.ودشگرفتهنظردرزمینهایندرپاسخگویانروانیظرفیتباید-2

وشوندطراحیهمبامنطقیارتباطیکدرسوالهاموضوعی،نظراز-3

خودبعدوقبلماسوالبهسوالهریعنی.نشودایجادآنهابینخالیی

.باشدداشتهموضوعیاتصالوارتباط

.گرددمیطراحیخاصیمنظوروهدفدنبالبهپرسشنامهسوالهر-4

مجموعدروتحقیقویژهاهدافتحققجهتگامیسوالهرجواب

.استتحقیقاصلیهدفکنندهتامین



:ابزارهای تحقیقاعتبار و پایایی 

(validity)اعتبار یا روایی 

موردخصوصیتتواندمیحدچهتارفتهکاربهابزاریاروشکهمعناستبدینروایی•

.کندگیرياندازهدرسترانظر

.شودمیاستفادهاستانداردهايپرسشنامهازابزاررواییازاطمینانبراي•



(reliability)پایایی یا ثبات 

.هستتکرارپذیريویژگیدارايسنجشابزارآیاببینیمکهاستاینمنظور•

.شودمیاستفادهکرونباخآلفايازپرسشنامهپایاییبررسیبراي•



:  تجزیه و تحلیل داده ها



استنباطی-•

.ردممکن است بخواهیم بدانیم که چه روابطی میان متغیرها و سایر اجزا وجوود دا•

... هایی میان دو یا چند گروه وجود دارد یا نه وآیا تفاوت

.باشدنرمال میاي که گروه نمونه از آن اخذ شده،جامعه: آمار پارامتریک: الف•

.فرض روشنی مبنی بر نرمال بودن جامعه وجود ندارد: آمار ناپارامتریک: ب•

توصیفی-2•

پدیده هاي معین با چه تواتري روي میاشیم بدانیمعالقه مند بممکن است •

ر را ظورد نمآماري که پدیدهاي )میانگین و تغییرپذیري چگونه استدهند،

.(کندمییتوصف



:  مالحظات اخالقی

بهکهشودمیاطالقهاییدستورالعملوقواعدمجموعهبهاخالقیمالحظات•

.گیردقرارتوجهموردبایددیگرانبهآسیببروزامکانازجلوگیريمنظور

دامهاتحقیقگزارشنوشتنتاوآغازتحقیقموضوعانتخابازاخالقیمالحظات

.یابدمی

 بیان رعایت مالحظات اخالقی
بیان اخذ مجوز کمیته اخالق
 راهکارهای مد نظر جهت محدودت هاو مشکالت



:محدودیت های تحقیق

جمع آوري ند که در مسیرتمحدودیت هاي تحقیق آن دسته از عواملی هس•
.  اطالعات و کسب نتایج مطلوب مانع ایجاد می کند

محدودیت هاي در اختیار محقق •

محدودیت هاي خارج از اختیار تحقیق •



: جدول گانت

مدت زمان الزم برای اجرای طرح •

ختاریونوعوشودذکربایدطرحاجرايبرايالزمزمانقسمتایندر

امنبهزمانیجدولیدرطرحانجامخصوصدرراشدهانجامفعالیتهاي

.شودمشخصداردوجودپروپوزالفرمهايدرکهگانتجدول



بودجه بندی وخدمات 

وارکساعاتکل،هریکمسئولیتنوع،پرسنلتعدادبامتناسب•
ولوسای،تدارکات،طرحاجرايبرايانسانینیرويکارساعاتمیزان

صورتبهوگرددمیانجامطرحهزینهبرآوردنیازموردتجهیزات
تامینسازمانبهپژوهشیاعتباردرخواستبرايپیشنهاديطرح

.دهدمیارائهاعتبارکننده

انسانینیرويقبیلازهاهزینهتفکیکها،هزینهتکمیلدر،
.باشدشدهرعایت…وتجهیزات

غلیشعناوینیااسامیبراساسانسانی،نیرويبهمربوطهايهزینه
.باشدشدهتفکیک

باشدبرقرارتحقیقنوعوشدهمطرحهايهزینهبیننسبیتناسب.



:فهرست منابع

اید کلیه منابعی که از آنها مطلب یا نقل قولی در مقاله آمده است ب•
.فهرست شوند

:شامل•
مقاالت
کتابها
پایگاه های اینترنتی
پایان نامه ها

دقیقا مطابق راهنمای نویسندگان مجله•
Vancouver

Harvard



:شیوه هاروارد
ابتدا نوع منبع را مشخص کنید



:شیوه ونکور

ابتدا نوع منبع را مشخص کنید



متشكرم از توجه شما

خسته نباشید

خداوند متعال همیشه و در همه حال 

یاورتان باشد

با تشکر از توجه شما


