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 .استپرسش هاي پژوهش نقشه و ساختار پژوهش براي دستیابی به پاسخ تحقیق یا پروپوزال، طرح •

 

عنهوا،،  از تهدوین  كهه پژوهشهگر   نقشه كه یك طرحواره و یا برنامة كلی پژوهش است چكیدة آنچه را این •
فرضیه ها و كاربردهاي عملیاتی آنها تا تحلیه  نههایی داده هها بایهد     تحقیق، نوشتن بیا، مسئله و ضرورت 

 .انجام دهد را در بر می گیرد

 

ارتكها  اشهتهاهات، نتهای     آ، و در نتیجه جلوگیري از گذاشتن ك  حتی كنار و یا هاي طرح اصالح نقص •
 و زما،رفت هزینه  بازگشت، هدرنادرست و حتی آثار منفی و غیرقاب  

 

(پروپوزال)طرح تحقیق   
 

، چو، براي محقق حكم سرمشق را دارد، یعنی هر آنچهه را محقهق   مهم است
در طرح تحقیق تدوین و تنظیم نموده است در مرحلة اجرا بایستی دقیقاً اعمال 

 .و پیاده سازد
 

، چونكه محقق بایستی تمامی چارچو  تحقیق خود را از ابتدا تا مشكل است
 .انتها قه  از انجام تحقیق یكجا ارائه نماید

 پروپوزال
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چند مورد از 
معیارهاي 
اصالت  
 موضوع

اجراي تحقیقی  
كه قهالً انجام 

كمك  )نشده است 

به گسترش مرزهاي  
دانش و زمینه ساز  
 (پژوهش هاي آتی

اجراي یك 
تحقیق در یك 
كشور براي اولین 

 بار 

استفاده از تكنیك  
هاي موجود براي 
 منظوري تازه 

استمرار یك كار 
اصی  دیگر 

سنجش توا، آنها در )
فراهم آوري زمینة  
 (الزم براي آیندگا،

انتخا  موضوع 
پژوهشهی،  طرح هاي ارزیابی و امتیازدهی به در •

یكهی از امتیازههاي آ، محسهو     اصالت موضوع 
 .می شود
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انتخا  

 موضوع

بدیع و داراي  
جهاتی از 
ابتكار و 

 خلَاقیت باشد
 وقت

 امكانات

 و

 بودجه

امكا، 
استخراج 
قابلیت پیاده  مقاله

زندانیا،، )سازي 

 (معتادا،

ارزش 
محتوایی 
 داشته باشد

از بديهيات 
 بمانددور 

داراي 
محدودة 
تعیین شده 

 باشد

بررسی شاغ   
بود، دانشجویا، 
كارشناسی رشتة 
علوم آزمایشگاهی  
در دانشگاه علوم 
 پزشكی دزفول

بررسی شیوع 
ماالریا در 
 ایرا، وجها،

بررسی تاثیر 
آموزش صحیح 
شستن دست 
بر صحیح 
 شستن دست



6 

خطاهاي 
رای  در 
انتخا  
 موضوع

تلفیق نابجاي 
 متغیرها

عدم تطابق 
موضوع با زما،، 

 ...امكانات و 

عجله در انتخا  
 موضوع

عدم مطالعه كام  
منابع مرتهط با 

 موضوع

از بررسی متو، 
 !شروع كنید 



 

Database Search 
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BOOLEAN OPERATORS 
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A B A B A B 
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بررسی اثر حفاظ هاي بیسموتی بر دوز دریافتی بافت پستا، و كیفیت تشخیصی تصویر در 
 كودكا،ریه ( CT)آزمو، هاي توموگرافی كامپیوتري 

  

Evaluation of the effect of bismuth shields on radiation dose and 

image quality during pediatric thoracic computed tomography (CT) 

examinations 

  

# Search terms 

bismuth shields, 

                 radiation dose, 

                                   image quality, 

                                                  pediatric, 

                                                             thoracic, 

                                                                    computed tomography 

                                                                                                   CT  

 



پروپوزال تحقیقاتیقسمت هاي اصلی یك   
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 عنوا،•
 بیا، مساله•
 بررسی متو،•
 اهداف و فرضیات•
 طرحروش اجراي •
 آماري تجزیه و تحلی  نتای روشهاي •
 متغیرها•
 مالحظات اخالقی•
 عمناب•
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 عنوا،

جامع و مانع 
 باشد

 جذا  باشد

خیلی كوتاه 
یا خیلی بلند 

تا  10)نهاشد 
 (كلمه 12

متغیرهاي 
اصلی كار را 
بیانگر  نشا، دهد

محتواي كار 
 و گویا باشد

فاقد كلمات 
غیرضروري و 
مخفف ها 
 باشد

فاقد فع  
 باشد

سال و مكا، 
انجام تحقیق  
در  )ذكر شود 

 (صورت لزوم

خواننهده در مهورد   قضاوت نخستین  •
محتواي كار تحقیقاتی شما از مطالعه 

 .حاص  می شود عنوا،

 عنوا، ویترین كار شماست •
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 ،خواندتغییر شك  حروف بر سرعت تأثیر 
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 1مثال  #
فراوانی انجام فیتوگرافی در بیمارستا، هاي آموزشهی اسهتا، خوزسهتا، در سهال     ررسی ب

1398 
 

 

 2مثال  #
اثر محافظ پرتویی بیسموت بهر دوز دریهافتی بافهت پسهتا، و كیفیهت تشخیصهی       ررسی ب

 صدري بزرگساال،قفسه ( CT)تصویر در آزمو، هاي توموگرافی كامپیوتري 
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 عنوان پروپوزال #
دوز دریافتی بیمهار و كیفیهت   المپ مولد اشعه ایكس تا بیمار بر افزایش فاصله بررسی اثر 

 كودكا، تشخیصی تصویر در آزمو، هاي رادیولوژیكی لگن
 
 

 عنوان مقاله حاصل از پروپوزال #
هینه سازي حفاظت رادیولوژیكی و كیفیت تشخیصی تصویر در آزمو، هاي رادیولهوژیكی  ب

 سودمندي افزایش فاصله المپ مولد اشعه ایكس تا گیرنده تصویر: لگن كودكا،
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 .عرضه شودشواهدي دال بر وجود مساله در بیا، مساله می بایست •

 اهمیت موضوع چیست؟•

 مساله چیست؟پیامدهاي نپرداختن به این •

 پیامدهاي مثهت پرداختن به این مساله چیست؟•

 هائی تحقیقات قهلی كاستی•

 شدهناكافی بود، تحقیقات انجام •

 بيان مساله
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 طرح یك مساله
 

 فیتوگرافی

 :عنوا،
فراوانههی انجههام فیتههوگرافی در بیمارسههتا، هههاي  ررسههی ب

 1398آموزشی استا، خوزستا، در سال 
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 بیا، مساله

بها  مهراه  ، اسهتفاده از آنهها ه  پزشهكی یونیزا، مورد استفاده در تصویربرداري رتوهاي علیرغم منافع منحصربفرد پ

شواهد زیادي وجود دارد (. 5-1)است خطرات سوء زیستی متعددي از جمله خطر افزایش احتمال بروز سرطا، 

كه پرتوهاي یونیزا، مورد استفاده در پزشكی قادر به القاي بدخیمی و سرطا، هستند كه از آنها مهی تهوا، بهه    

اشهاره   انهد افزایش بروز سرطا، خو، در كودكانیكه مادرا، آنها در زما، جنینی پرتوگیري شكم و لگهن داشهته   

 (.6, 1)كرد 

تخمهین زده  . (7) دارنهد حساسیت پرتویی بهاالیی   بدلی  سرعت باالي تقسیم سلولی، انسا، یجنینهاي سلول 

می شود حساسیت پرتویی جنین ده برابر بیشتر از افراد بزرگسال است و بنابراین ضروري است كه از پرتوگیري 

 (.9, 8)جنین اجتنا  شود و در موارد ضروري از روش هاي غیرتهاجمی استفاده شود 

 

What we know 
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 ادامه بیا، مساله

یا تصویربرداري از جنین در رحم مادر، یكی از روش هاي تهاجمی تصویربرداري از جنین اسهت كهه در دههه ههاي      فیتوگرافی

و تعیین وضعیت جنین ( تك قلو یا چند قلو)گذشته براي موارد متعددي از قهی  تایید مرگ احتمالی جنین، تعیین ق  جنین 

شواهد نشا، می دههد در  (. 10, 6)می رفت بكار ( زایما، به سر)یا سفال بود، ( زایما، به پا)در رحم مادر از لحاظ بریچ بود، 

ضهخامت   كهه دلیه  آ،  ( 6)میا، تمام آزمو، هاي رادیوگرافی، فیتوگرافی همراه با باالترین دوز تحویلی به جنین و مادر است 

 .استباالترین توا، دستگاه اشعه ایكس براي تصویربرداري از  و ضرورت استفاده مادرباالي شكم 

روش تصویربرداري تهاجمی در دهه هاي گذشته كنار گذاشته شده و بطور كلی سونوگرافی با امواج التراسوند جایگزین آ، این 

توصیه هاي مربوطه، متاسفانه شواهد رسمی و غیر رسمی نشا، می دهد فیتوگرافی در ایرا، و مخصوصا در علیرغم . شده است

در اههواز انجهام شهد، شهیوع      2015تنها مطالعه گذشته نگري كه در سال در . بیمارستا، هاي آموزشی به وفور انجام می شود

نتای  نشا، . بیمارستا، آموزشی اهواز مورد بررسی قرار گرفت 2در  2015تا مارس  2013فیتوگرافی در محدوده زمانی مارس 

ضمن نویسندگا، (. 6)با امواج التراسوند تصویربرداري شده بودند درصد  32/5بیمارا، با پرتوهاي ایكس و درصد  67/5داد كه 

  .شودگسترده تري در سطح استا، و كشور انجام مطالعات ، فیتوگرافیابراز نگرانی توصیه كردند كه جهت بررسی شیوع 

State of the problem 
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 ادامه بیا، مساله

 

شهده  انجهام  در كه  كشهور   بر طهق بهترین اطالعات ما، تا كنو، تنها یك مطالعه در خصوص بررسی شیوع فیتهوگرافی  
انجهام مطالعهات بیشهتر در ایهن زمینهه       ،لذا با توجه به اهمیت موضوع و عدم انجام مطالعات كافی در این زمینهه . است

 .ضروري به نظر می رسد

 

. مهی باشهد   1398شیوع فیتوگرافی در بیمارستا، هاي آموزشی استا، خوزستا، در سال بررسی حاضر مطالعه هدف از 
فیتوگرافی بعنوا، یهك روش تههاجمی، زمینهه الزم را جههت انجهام      شیوع انتظار می رود نتیجه این مطالعه با شناسایی 

 .اقدامات مقتضی توسط سازما، هاي ذیربط فراهم آورد

 

 

What we don’t know 

& 

aims 



23 

بندي منابع اطالعاتی موجهود كهه بها موضهوع مهورد       سازي و طهقه و بررسی، خالصهنقد •
 .ارتهاط هستنددر مطالعه 

 
در تحقیقات موجود شكاف را نسهت به می تواند خواننده سازماندهی مناسب مرور ادبیات •

 .نشا، دهدسهم مطالعه شما را در پر كرد، این شكاف و آگاه كنید قهلی 
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میالدي مطالعه اي به منظور بررسی رابطه بین تابش گیري بها سهطوح پهایین     2016شفیعی و همكارا، در سال 

در ایهن مطالعهه مهورد    . پارامترهاي خونی در پرتوكارا، شهر یاسوج انجام دادنهد  ودوز ناشی از پرتوهاي یونیزا، 

غیرپرتوكار بها اسهتفاده از دسهتگاه     17پرتوكار و  17شاهدي، گلهول هاي سفید، گلهول هاي قرمز و پالكت هاي 

همچنهین در ایهن مطالعهه سهابقه پرتهوگیري شهغلی       . س  كانتر سیسمیك مورد بررسی و شمارش قهرار گرفهت  

نتای  نشا، داد كه تعداد گلهول . پرتوكارا، با استفاده از گزارشات مربوط به فیلم ب  آنها مورد بررسی قرار گرفت

هاي سفید خو، و پالكت ها در پرتوكارا، كمتر از گروه غیر پرتوكار بود اما در خصوص گلهول هاي قرمز رابطهه  

همچنین بین سابقه كاري پرتوكارا، با پارامترهاي خونی رابطه معنهاداري مشهاهده   . ي معنی داري مشاهده نشد

نویسندگا، نتیجه گرفتند كه رابطه مستقیمی بین پرتوگیري . نشد و گزارشات فیلم ب  ها در حد استاندارد بودند

شغلی با كاهش تعداد گلهول هاي سفید و پالكت ها در پرتوكارا، وجود دارد كه نشا، دهنده اهمیت اسهتفاده از  

 دوزیمترهاي فردي در حین كار می باشد
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 .كندباید نوشته شود كه هر خواننده اي بتواند با آ،، تجربه نویسنده مقاله را تكرار به نحوي  •
 

 ...(سن، جنس و )جامعه آماري •
 روش نمونه گیري و منطق تعداد نمونه•
 ابزار جمع آوري داده ها•
 شیوه جمع آوري داده ها•
 (TLDدوزیمتري با ) علت انتخا  آ،جزییات روش مطالعه و •
 اجراي پژوهش (ماه و سال ) زما، و مكا،•
 نمونه هاي مورد آزمو، و مالک انتخا •
 مالک هاي ورود و خروج به مطالعه•
 رعایت موازین اخالق در پژوهش•
 آزمو، هاي آماري•
 نام كشور و شركت سازنده مواد و دستگاه ها•
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باید تمام اجزا روش شناسی پژوهش(RESEARCH METHODOLOGY  )    به طهور دقیهق ولهی
 شودخالصه توضیح داده 

 بخش مواد و روشهاهدف 

خوانندگا، با روش پژوهش به كار رفته آشنا شوند و بتوانند هما، پژوهش را با تمام جزئیات و بها دقهت    -1
 .تكرار نمایند

 

خوانندگا، از مقایسه یافته ها یا نتای  پژوهش با مواد و روشهاي بهه كهار رفتهه، اعتههار نتهای  را داوري       -2
 .كنند

 

.از زمان گذشته استفاده  شودها  روشالزم است در نگارش بخش مواد و : نكته  
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مقطعی و از نوع گذشته نگر می باشد كه بهه منظهور بررسهی شهیوع فیتهوگرافی در      -مطالعه حاضر نوعی مطالعه توصیفی

 -بیمارسهتا، نظهام مهافی شهوش     -گنجویها، بیمارستا، به نام هاي  20تعداد )بیمارستا، هاي آموزشی استا، خوزستا، 

طالقهانی   -(ره)امام خمینی  -گلستا، -سالمت -ابوذر -سینا -رازي–بقایی  –شفا  –خاتم االنهیا  -الهادي –كارو، گتوند 

 -خرمشهر( ع )ولیعصر  –شهید بهشتی  -آیت اهلل طالقانی –اشرفی اصفهانی آغاجاري  -فریده بهههانی   –شهید زاده  –

براي جمع آوري داده ها، پژوهشگرا، به بخش هاي رادیوگرافی و سونوگرافی مراكهز  . انجام می شود( معرفی زاده شادگا،

ههاي انجهام   تصهویربرداري  هدف مراجعه كرده و با استفاه از سیستم پذیرش و جستجوي كد مخصوص فیتوگرافی، تعداد 

همچنین سن بیمارا، . را جمع آوري می كنند( سونوگرافی)و امواج التراسوند ( رادیولوژي)شده با استفاده از اشعه ایكس 

 .گرددو تعداد كلیشه هاي رادیوگرافی تكرار شده نیز جمع آوري می 

با توجه به حافظهه سیسهتم جمهع    آوري داده ها به صورت سرشماري است و داده ها در بیشترین بازه زمانی ممكن جمع 

بیمارا، مراجعه كننده جهت ارزیابی تعیین وضهعیت جنهین بها    . 1: معیارهاي ورود به مطالعه عهارتند از. آوري می شوند

 بیمارا، مراجعه كننده جهت ارزیابی تعیین وضعیت جنین با استفاده از سونوگرافی. 2استفاده از اشعه ایكس 

از روند مطالعه ( داردشهاهت زیادي به فیتوگرافی )مراجعه كننده جهت انجام رادیوگرافی خوابیده شكم همچنین بیمارا، 

 .حذف می شوند

 

 1398فراوانی انجام فیتوگرافی در بیمارستا، هاي آموزشی استا، خوزستا، در سال بررسی 



 متغیر مستق  و وابسته
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علمیمقاله نویسی   



: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی

32 

  مقاالت پژوهشی اصی(Original Research Articles) 
 به سردبیر نامه(Letter to Editor) 
 گزارش مورد(Case Report) 
 سریع گزارش(Rapid Communication/Research Communication) 
 مقاالت مروري(Review Articles) 



33 

: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی

  مقاالت پژوهشی اصی(Original Research Articles) 
به تولید هستند كه معموال یك پروژه تحقیقاتی اصی  حاص  از این مقاالت •

 كلمه هستند 3000حدود و در  شودعلمی منجر می 

 

 
 

 



: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی

34 

 نامه به سردبیر(Letter to the Editor) 
 پژوهشیكوتاهترین مقاله غیر •

جذا   منتشر شده است یا موضوعات“ مقاله اي كه اخیرانقد منظور به •
 . باشدبا موضوع ژورنال  كوتاه مرتهط
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 نامه به سردبیر(Letter to the Editor) 
 پژوهشیكوتاهترین مقاله غیر •

منتشر شده است یا موضوعات جذا  و كوتاه كه  “ مقاله اي كه اخیرانقد منظور به •
 .  معموال حاص  تجربه نویسندگا، باشد

 

 
 

 

: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی

  



: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی
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 گزارش سریع(Rapid Communication/Research Communication) 
 . مقاله هاي پژوهشی با یافته هاي پژوهشی اندک استمشابه •

خیلی مورد عالقه محققا، و پزشكا، باشد و بتهوا، آنهها را   یافته هاي بسیار نوین كه •
 .نمودبطور خالصه بیا، 

 

 
 

 



: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی

37 

 مورد گزارش(Case Report) 
  2000مطالعات استثنایی داراي جنهه هاي آموزشی و تحقیقاتی با حجم •

 (منهع غنی فرضیه ها) كلمه 

 

 
 

 



: مقاله نویسی علمی  
 انواع مقاالت علمی
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 مقاالت مروري(Review Articles) 
 با هدف بررسی عمیق و همه جانهه یافته هاي محققا، در یك مورد خاص•

 

 

 دو فرم این نوع مقاالت 
 ( Narrative Review Article)مقاله مروري روائی •
 (Systematic Review)مقاله مرور سیستماتیك •

 

 



 مقاالت مروری

39 

 

 مقاله مروري روائی(Narrative Review Article  ) 
 

 

Vahid Karami, MSc 

Mansour Zabihzadeh, PhD 



 دو فرم مقاالت مروری
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مقاالت مرور سیستماتیك  (Systematic Review) 



 دو فرم مقاالت مروری
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مقاالت مرور سیستماتیك  (Systematic Review)   همراه با متا آنالیز 



اجزا اصلی یك مقاله پژوهشی  

42 

 عنوا، #

 چكیده #

 مقدمه #

 و روشهامواد  #

 هایافته  #

 نهاییو نتیجه گیري بحث  #

 منابع #
 



 نتای 
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 .استپژوهش سوال های پاسخگويی به هدف بخش يافته ها و نتايج، 

 در تدوین بخش نتای  چه نكاتی را رعایت كنیم؟

 رسا و كوتاهتوصیف كالمی،  -1

 ابتدا شرح یافته هاي زمینه اي و سپس یافته هاي اصلی مرتهط با اهداف و فرضیه هاي پژوهش -2

 آورد، ارقام فقط به صورت درصداحتراز از  -4

 ذكر انحراف معیار با میانگین  -5

 ذكر مقیاس اعداد  -6

 تصویرخالصه كرد،  نتای  در قالب جدول، شك ، نمودار و  -7

 از نقد، تفسیر، اظهار نظر و كوچك یا بزرگ جلوه داد، نتای احتراز 

 



 بحث و نتیجه گیري
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 پاسخ به سوال هاي اصلی پژوهش: چند پاراگراف اول -1

 ارایه شواهد و دالی  موافق و مخالف -2

 نقد روش كار خود و دیگرا، و دالی  تفاوت -3

 نتیجه گیري كلی -4

 پیشنهاد براي تحقیقات بعدي -5



 بحث و نتیجه گیري
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 در بحث باید از انجام چه كارهایی بپرهیز نمود؟

 تكرار یافته ها -1

 رونوشت مطالب كتابها -2

 تكرار مطالب بررسی متو، یا مطالب مقدمه -3

 .اشاره به اطالعاتی كه در قسمت یافته ها نیامده است -4

 .اشاره به بررسی هایی كه هنوز به اتمام نرسیده است -5

 تاكید بیش از حد به نتای  آماري بدو، توجیه بیولوژیكی و شواهد واقعی -6


