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 مژگان: نام                     قدیم بابازاده خان :دانشجو خانوادگي نام

 دانشگاه علوم پزشکي اردبیل یها نامه پایانهدفمند سازی  یها وهیشبررسي  :رساله عنوان

 دکتر عادل زاهد بابالن :راهنما ستادا 

 دکتر عباس نقي زاده باقي -2   دکتر مهدی معیني کیا -1ر: مشاو اساتید 

                        آموزشي تیریمد :رشته              کترای تخصصید ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                          زشيوآم تیریمد :گرایش

   232 ات:صفح تعداد             22/11/1931 دفاع: تاریخ              و روانشناسيتربیتي  علوم :دانشکده

 چکیده:

 لیک اردب يپزشکک  علوم دانشگاه در انیدانشجو یهانامهانیپا یهدفمندساز یها وهیش يبررس پژوهش نیا هدف

 هیک سراسکر کشکور و کل   يعلکوم پزشکک   یهکا  گاهدانشک  يپژوهشک  رانیمعاونکان و مکد   هیک منظورکل نی. به همک باشدیم

 لیرا تشکک  شپکژوه  نیا ینمونه ها 1939تا  1931 یسالها در لیاردب يعلومپزشک دفاع شده دانشگاه یها نامه انیپا

 مطالعکه  نیک ا در يمختلفک  يکمک  و يفک یک قکات یتحق یروشها از و بود ختهیآم روش نوع از پژوهش روش دهند. يم

 بااسکتفاده از نکرم افکزار     يو اسکتنبا   يفیآمکار توصک   یداده هکا از روشکها   لیک و تحل هیک تجز یبکرا  .دیگرد استفاده

spss و  یهدفمنکد  یهکا  مؤلفه به عنوان مؤلفکه  221به دست آمده مجموعاً  جیبر اساس نتا استفاده شد. 22نسخه

 نامکه  انیک پا یرودمرتبط با و یها از شاخص ينشان داد دربعض جی. نتادیگرد یيشناسا نامه انیپا کیمطلوب  تیوضع

مطلکوب   تیاز وضکع  لیک اردب يدانشکگاه علکوم پزشکک     ه،یداوران و سکرما  ياستاد راهنما، رتبه علمک  يرتبه علم رینظ

مطلوب مشکاهده شکد. در    تیوضع موجود و وضع نیب یدار يشکاف معن یورود یها شاخص هیبرخوردار بوده ودر بق

انتخکاب و   نکد یمورد نظر در سه بخش فرآ یندهای% فرآ87داد نشان  جینتا زین یندیمرتبط با عوامل فرا یها شاخص

 نیک ا% از 22شکده و   تیرعا لیاردب يدفاع در دانشگاه علوم پزشک ندینگارش و ساختار و فرآ ندیموضوع، فرآ بیتصو

ده بود. نش تیرعا ایوجود نداشت  لیاردب يدانشگاه علوم پزشک نامه انیو مقررات مربوط به پا ها نامه نییدر آ ندهایفرآ

شککاف   سکتم، یبخکش از س  نیک مربوط بکه ا  یها نشان داد در اکثر مؤلفه جینتا يدر عوامل مربوط به خروج نیهمچن

 لیک تحل روش انیب و پژوهش روش در دار يمعن شکاف نیشتریوضع مطلوب و موجود وجود داشت.ب نیب یدار يمعن

 ها شکل فهرست نامه، کتاب به مربوط قسمت و بودبخش نیتر فیضع نامهانیپا سوم فصل کل، در .شد مشاهده ها داده

 لیک اردب يپزشک علوم دانشگاه یها نامه انیپا تیوضع که گفت توان يم مجموع در .بودند بخش نیتر یقو جداول و

و  نامکه  انیک بکه پا  يسکتم یس کردیاست که با رو  نیااز  يپژوهش حاک نیا جینتا .دارد فاصله ال دهیا تیوضع با هنوز

 تیوضکع  بکه  دنیرسک  در توانکد یم نامه، انیپا ستمیبه عنوان عناصر س شده یيشناسا یها ن به تمام مؤلفهتوجه توأما

 .باشد موثر مطلوب

 

 یهدفمند ساز ستم،یس نامه، انیپا ،يدانشگاه علوم پزشک: ها دواژهیکل
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 مقدمه  -1-1

يت زیادي دارد، دانشگاهي اهم آموزشبراي سيستم  ها پروژهو  ها نامه پایانكيفيت  دربارهمطالعه 

از منابع  ها نامه پایان (.1،4002زاپاتا گوجویركند )كمك  ها نامه پایانبه باال بردن كيفيت  تواند يمچون 

هستند كه به دليل ماهيت و ویژگي خاصي كه دارند، نقش مهمي در پيكره دانش ایفاء  باارزشاطالعاتي 

از نيرو و وقت اعضاي  توجهي قابلت و بخش مقدار زیادي از امكانات مالي دول ساله همهو  كنند يم

 (.1930قاسم تبار، ،يملك) شود يمصرف آن  ها دانشگاه علمي هيئت

 انیدانشجو قیتشو يپرورش محققان خوب در پزشك يراه برا نیكه بهتر دهد يمنشان  ها پژوهش

 نیا . بر(1931 ،يدحاتم آبا ،ي، شهرامدرخشانفراست ) يخوب و واقع نامه پایان كیبه نوشتن  يپزشك

با  يپزشك انیشدن دانشجو ريپژوهش و درگ آموزشاز كشورها بر آن شدند تا  اريياساس بس

 (. 1932 ينينصري، مع ،يخزاع رانمنش،یادهند )خود قرار  يرا در برنامه آموزش يقاتيتحق يها طرح

در  ياز خأل پژوهش يعالوه بر پر كردن قسمت يپژوهش يها در پروژه انیدانشجو رييدرگ

الزم براي  يها یيشده و توانا انیدانشجو ياطالعات و عملكرد پژوهش شیها، منجر به افزا دانشگاه

 یيدانشجو قاتيتحق نی. عالوه بر ادینما يم جادیها ا را در آن ينيو بال هیمطالعات علوم پا ليتحل

از  يكیامر  نیه اك آورد يرا فراهم م 4پزشكي زیستبه علوم  يپزشك انیاي براي ورود دانشجو زمينه

 (.1932شكور، ،ينينصري، مع ،يخزاع رانمنش،ی)ا گردد يمحسوب م ياهداف آموزش پزشك

 ديآن در تول گاهیو جا انیو راه حل توسط دانشجو شهیها در خلق اند نامه عالوه بر ارزش پایان

 ليشجو در دوران تحصدان يعلم هاي فعاليتنماي  آیينه تمام توان ينامه را م در جامعه، پایان دیدانش جد

در طول دوران  يهاي و كننده تجارب و انعكاس فراگرفته آن، بيان ينظر از ابعاد علم دانست كه صرف

دوره تحصيل با  در طولنامه فرصت مناسبي است تا دانشجو بتواند  نگارش پایان است. ليتحص

علوم  يها در دانشگاه نامه نپایاواحد  ارائههدف اساسي از  در واقعچگونگي انجام تحقيق آشنا شود، 

پژوهشي  دانشگاه   هاي فعاليتضمن اینكه جزو  نامه پایانپژوهش است. نوشتن  پزشكي آموزشِ
                                                
1 Regojo Zapata   
2 Biomedical 
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یك فرآیند آموزشي  در اصل، كند يمارتقا رتبه پژوهشي براي دانشگاه نقش ایفا  و در شود يممحسوب 

نامه، همانند  تصور كرد كه پایان چنين نباید( معتقد است 4010 )1باتين .براي یاددهي روش تحقيق است

وقت  يتوجه نامه مدت قابل ، در نگارش پایاننكهیدارد. با توجه به ا ينیجنبه تمر گرید يها همه درس

 .است ياز چند واحد درس شيارشد و دكترا، ارزش آن ب ي، بر حسب دوره كارشناسشود يصرف م

، باید یك يدانشگاه يها نامه انجام پایان ندینشجو در فرآبه تمركز و تعهد دارد. دا ازينامه ن نوشتن پایان

 يكند كه برا ليو تكم نیزمان مشخص، تدو كیرا به صورت گام به گام در  يكيسخت آكادم تيفعال

آموزش  آن كهها به علت  نامه در واقع پایان(. 1930)رحيمي، روش موثر دارد كیبه  ازين ندیآفر نیا يط

ضرورت  نیبنابرا ؛كند مي، اهميت پيدا است انیدانشجو يپژوهش برا شناسي دانش، مهارت و روش

 هدفمند با يـ پژوهش يواحد آموزش نیارائه ا يبرا كنواختیمناسب و  يچهارچوب هيدارد كه ضمن ته

 گردد.  تیریآن، به طور موثر مد یيواحد درسي در كليه مراحل اجرا نینمودن ا

 ديدانشگاه، اسات نيتوجه مسئول زانيم زا يانعكاس تواند يها م نامه پایان نیتدو تيوضع نيهمچن

دهي به  در جهت يجیمهم باشد كه به صورت تدر يپژوهش يواحد آموزش نیبه ا انیراهنما و دانشجو

 (.44000دیز) باشد يم ليآن دخ يدانشگاه و كسب اعتبار علم يعلم هاي فعاليت

 ي، بررسدهد يم رخ ها دانشگاهدر  مهنا پایان تيشناخت آنچه در واقع يبرا ليدل نيبه هم 

در با رویكرد سيستمي،  يبررس نی، حال اگر اكند يم دايپ تياهم ها دانشگاهدر  ها نامه پایان هاي مؤلفه

 يط ها نامه پایانكه  يريشناخت ما از مس رد،یصورت پذ يخاص و در دانشگاه خاص يبازه زمان كی

ها  شناخت نیحاصل از ا جینتا ليبا تحل .ابدی يم شیافزا ،دهد يمرخ  ها آنكه در  يو تحوالت كنند يم

 نیمورد نظر كمك كرده و از ا يها اندركاران از مسائل موجود در رشته دست يآگاه يبه ارتقا توان يم

رساندن وضعيت به معناي نامه  هدفمندسازي پایان براي ندهیدر آ حيهاي صح ریزي در برنامه ها يآگاه

 .بهره گرفت موجود به وضعيت مطلوب

 مسئله انيب -1-4

به امر تحقيق و پژوهش، از عوامل اصلي شكوفایي علمي و تكنولوژیك هر جامعه به شمار  توجه

 آموزشكه دانش و فن تنها از راه  سازد يم. وضعيت كشورهاي پيشرفته این حقيقت را آشكار دیآ يم

 (.1931،ياست )دستجرد بلكه پيشرفت این كشورها مدیون تحقيق و پژوهش دیآ ينمبه دست 
                                                
1 Butin 
2 Diez 
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. در جهان شود يو معنوي هر كشوري محسوب م يو ترقي ماد شرفتيپ ياصل يها پژوهش از راه 

در  قيمبنا قرار دادن تحق يبرا يآموزش يها كه سيستم مییافته شاهد توسعه يدر كشورها ژهیامروز به و

 دانند يم يضرور ليتحص یيابتداهاي  پژوهش را از سال ي نحوه و آموزشِ كنند يتالش م يريادگیامر 

 (.1939 منصوریان، ،ياحیر، مهر ي)به

 يروين تيعالوه بر ترب ،يعلوم پزشك هاي دانشگاهاهداف  نیتر مهماز  يكی كه آنجایي از

یكي از  نامه پایان(، نگارش 1934نژاد، يول ان،يسالم، رضائ) باشد يمپژوهشگر  يروين تيكارآزموده، ترب

 ين) شود يممحسوب  يدرسي دانشجویان علوم پزشك ریزي برنامهرسي در واحدهاي د نیتر مهم

  (.4002 1ننيمیا

گذراندن آن  ياست كه برا يشش واحد يدرس اجبار كی نامه پایان يعموم يپزشك در دوره

را  يقاتيطرح تحق كیخود  دياز اسات يكی یيبه راهنما يدوره كارآموز انیدانشجو موظف است در پا

گزارش دهد  نامه پایانآن را در قالب  جیدوره، نتا نیا انیپا و درآن را اجرا  يره كارورزدو و در نیتدو

به عنوان منبعي اساسي در بهبود  توانند يم شده ارائه هاي نامه پایان(. 1930 ،بين خوش ،يقربان ،ي)برقع

بر (. 1930عز،م اللهي، نبي شجاعي زاده، ،مقدم رضاخانيوضعيت سالمت جامعه در نظر گرفته شوند )

دانشجویي عمومي و تخصصي در شمار آمارهاي پژوهشي و  هاي نامه پایانیونسكو،  بندي تقسيم اساس

از منابع اطالعاتي  نامه پایان در واقع(. 1933،يريشيعل) شوند يمتعداد پژوهشگر هر كشور محسوب 

كه یك محقق آن را  شدبا يم يپزشك علوم دانشگاهي در حيطه تحقيقات هاي كتابخانهدر مهم موجود 

 گيري تصميمو از نتایج حاصل از آن در توليد دانش، فن آوري جدید و  رساند يم ، به پایانگرفته برعهده

سبب ارتقاء سالمت، بهبود شيوه زندگي و توسعه  تواند يممبتني بر شواهد استفاده و در نهایت 

نخستين تالش جدي و منضبط  نامه نپایا(. در حقيقت 1931،ي)سرشت گردد اجتماعي جامعه -اقتصادي

 (. 1930مقدم و همكاران، رضاخانياست )خاص از تحصيل  اي دورهدانشجو در طول 

برانگيز به شمار  چالش يمحققان كار يبرا ينامه، حت ارائه پایان ( نگارش و4010) 4به نظر لي

دوره  يانیرترین مراحل پاب و زمان نیاز دشوارتر يكیكه  نامه درحالي و نگارش پایان نی. تدورود يم

 انیدانشجو يبرا ها تيترین فعال بخش از لذت زين ياست، از جهات يعموم يو دكتر يليتكم التيتحص

باهدف انتقال اطالعات  شتريكه ب يآموزش يپس از گذراندن واحدها انی. دانشجودیآ يبه حساب م

                                                
1 Nieminen 
2 Goodwin Lee 
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 ندیفرآ نیا يقيق شوند. در طوارد مرحله پژوهش و تح دیبا يسینامه نو هستند، در مرحله پایان

كنند از به دست آوردن پاسخ  یيو توانایي خود را شناسا ها تيقابل توانند يم نكهیضمن ا انیدانشجو

 (.1939، و همكارانر مه يسؤاالتشان لذت خواهند برد )به

 بادید نامه پایان به در ایران انیدارد، اغلب دانشجو نامه پایان كیكه نوشتن  يتيبا تمام اهم متأسفانه

و تلخ  يبه لحظات ها آن يليدوره تحص تا پایان شود يمامر باعث  و این نگرند يم و دلهرهوحشت 

است محسوس  شتريب يپزشك انینامه دانشجو انیایموضوع در نگارش  نیمبدل شود. ا ناخوشایند

 (.1931 ،يدرخشانفر، شهرام)

راه گشاي  تواند يم ها نامه پایانز نتایج استفاده صحيح امناسب  يها نامه پایانعالوه بر نگارش 

، از یك طرف و عدم ها نامه پایانپایگاه اطالعاتي جامع  دبسياري از مسایل پژوهشي باشد. عدم وجو

 قرار گيرندانتشار به موقع مقاالت از نتایج حاصل در زمره مشكالتي هستند كه باید مورد توجه 

 يط المللي بيندر مجالت  يرانیا نيمقاله توسط محقق چاپهرچند  (1930مقدم و همكاران، رضاخاني)

است كه  یيها نامه پایانمقاالت برگرفته از  نیاز ا ارييداشته است و بس اي فزایندهگذشته رشد  چند سال

 يها نامه پایاناز  ارييبس جینتا اما ،اند شده انجام دياسات یيمقاطع مختلف و به راهنما انیتوسط دانشجو

آن مطلع  جیاز نتا نيمحقق گریو د اند افتهينانتشار  گاه هيچو  مانده باقي ها كتابخانهدر  فقط شده تدوین

در  نامه پایان(. 4001 ،يانقالب فرهنگ يعال يشوراندارند ) یيجا زين ماتينشده و در اتخاذ تصم

و  ينيو بال يتجرب يها مهارت ،يذهن يها یيتوانااز خود در باره  انیدانشجو يابیدر ارز قتيحق

و  قيروش تحق يريادگی يبرا يريبوده و هم مس تأثيرگذارآنان  يو منطق يبلوغ علم زانيم نيهمچن

، نیالند گر) سازد يم مفراه انیدانشجو يرا برا شده چاپمقاالت  يانتقاد ليتحل يها مهارت

 (. 1،4003هالوارسون

را از  نامه پایانمربوط به  ياه پروژهموانع شركت نمودن در  نیتر مهمدر كانادا  اي مطالعه جینتا

بازخورد مناسب از  افتیو عدم در قيروش تحق آموزش ،اساتيدبه  يزمان دسترس انیدانشجو دگاهید

 (.4،4010يونن، كانجپ، منسیسانمودند ) انيب ها آنزحمات 

و استدالل  يبررس لندیتا هاي دانشگاهرا در  يعوامل مرتبط با عملكرد پژوهش( 4003) 1نيچیو 

با  يشناخت تيو جمع ياجتماع يعوامل وابستگ ،اي حرفهو  يفرد ،يسازمان ،يطيكه عوامل مح كرد

                                                
1 Lundgern,Halvarsson 
2 Siemens,Punnen, Kanji  
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 يپژوهش وري بهرهعوامل عمده مرتبط با (4009) 4امزيلیو.باشند يمدر ارتباط  يعملكرد پژوهش

خالصه  انیو عوامل مربوط به دانشجو يتیریمد ،يسازمان ،يطيمح يرا در چهار عامل اصل انیدانشجو

مطالعات در سطح  كنند يمتاكيد  2،4001ویو سوتر كوالينيحاج ،4009 9انيتكوشتوهمچنين . ه استدكر

الزم علمي  هيئت ياعضا يوري آموزش گيري بهره اندازه ايبر يآموزش يها و در سطح گروه يفرد

  .است

دوره  كیدر  شده چاپرا تعداد مقاالت  يپژوهش وري بهره( 1933وباب الحوایجي ) نیديس 

با  توان يم زيرا ن يپژوهش هاي فعاليت تيفي. از نظر آنان عوامل موثر بر ككنند يم فیمشخص تعر يزمان

تعداد ارجاعات به  نينمود. همچن گيري اندازه يهر فرد در مجالت علم شده چاپتعداد مقاالت 

كردن موضوع  براي هدفمند آنان. باشد يم يكار پژوهش تيفيك يابیعامل مهم ارز كی زين يعلم يكارها

انتخاب  يچگونگ نيهمچن. كنند يم هيتوصرا پژوهشي  سنجي اولویت ها آنو جهت دادن به  ها نامه پایان

 چرا كه، برخورداراست یيبسزا تياز اهم يپزشك انیدانشجو يراهنما از سو و استاد نامه پایانموضوع 

 يموضوع ريس ي(. بررس1931ران درخشانفر و همكا) دیآ يمبه حساب  نامه پایان در انجامقدم  نياول

 ي حوزهدر  يپژوهش هاي فعاليتاز  يریمشخص، تصو يزمان ي دوره كیدر  هر رشته يها نامه پایان

بوده  نیادياز اركان بن يكی ها دانشگاهمسئله پژوهش همواره در  نی، بنابراكند يم ميرا ترس يمورد بررس

عدم تطابق  ها آناز  يكی كه باشد ميروبرو  عيو مواندر عمل با مشكالت  يركن اساس نیاست، اما ا

 ،يبدر ،سيرت نيكاست ) هموجود در جامع يازهايبا ن انیدانشجو و مطالعاتموضوعات پژوهش 

1934 .) 

 يها مهارت ،يذهن يها یيتوانااز خود درباره  انیدانشجو يابیهم در ارز در حقيقت ها نامه پایان

 يريادگی يبرا يريبوده وهم مس تأثيرگذارآنان  و منطقي يعلمبلوغ  زانيم و همچنين و باليني يتجرب

 سازد يمفراهم  انیدانشجو يرا برا شده چاپمقاالت  يانتقاد ليتحل هاي و مهارت قيروش تحق

 يقاتيتحق يها پروژهمختلف نشان داده مشاركت فعال در  . مطالعات(1933سبحاني، صادق،رادافشار،)

بر دارد،  التحصيلي فارغپس از  يپژوهش هاي فعاليتبا  يمياط مستقارتب يپزشك ليدر طول دوران تحص

در  ژهیبه و انیساختن دانشجو ريگ و در یيدانشجو قاتيارتقا تحق ي نهيزمدر  گذاري سرمایهاساس  این

                                                                                                                                              
1 Wichian  
2 Williams 
5 Toutkoushian  
6 Hadjinicola & Soteriou  
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 ،يرخشتيمداشت )خواهد  ندهیكشور در آ يپژوهش گاهیدر جا كننده تعييننقش  هیعلوم پا قاتيقتح

 (.1939،یيخالو ،ينيحدادگر، حس

 رساني اطالعدر پژوهش، همانند استفاده از خدمات  یيها يدگرگون اخير شاهد هاي سالدر  هرچند

مختلف  هاي دانشگاهدر  ها نامه پایان تيفيك يابیارز نيهمچن ،میا بوده ها دانشگاهدر  نترنتیا قیاز طر

دارد وجود  يادیدلخواه فاصله ز تيبه وضع دنياست اما هنوز تا رس نهيزم نیدر ا يفينشانگر بهبود ك

 (.1934،انیمنصور، درزادهيح ،اصل، شادمان هیفخر ،يصابر)

 ترین از مهم و یكمبيست  در قرن بر آنموثر  هاي و شاخصعوامل  و تعيين وري  بهرهافزایش 

ي سنجش عملكردها مطرح است، انه تنها به عنوان معياري بر وري بهره است. ها سازمان يها چالش

 ناپذیر اجتنابسطوح سازمان امري  در كليه بر آن موثر و عوامل وري بهره بر كه تعيين عوامل موثربل

 محيط به توان يم آن جمله از كه نيز روبروست بزرگي يها چالش با سوم هزاره آغاز در دانشگاه است.

 يستار گو،راست نامور،)كرد اشاره  جدید يها يفناور و سازي جهاني ،ها رسالت تغيير، دستخوش

 و تغييرات با توقعاتنابراین دانشگاه براي حفظ جایگاه شاخص خود باید بتواند خود را ب؛ (1932

 دانشگاه كاركردهاي و ها برنامه دهي شكل در يستیبا بنابراین نيازهاي جامعه پيوسته هماهنگ نماید

 مطلوب، و وضعيتنده آی يها چالشید پس از شناسایي با دانشگاهي ، جامعهرو این از .باشد دخيل

 با شكاف رویارویي براي و كند  را بررسي موجود كاركردهاي ،كرده بازبيني را موجود خود وضعيت

 .نماید فراهم نویدبخش ابتكارهاي، آمدهبه وجود 

 كارگيري بهو  ، انتشارزنجيره توليددارد  اي پيچيده، طبيعت ها سيستم هینظراز دیدگاه  وري بهره

مختلف  و نهادهاياجرا  و تعامل ي، همكاراست كه مستلزم فعاليت اي پيچيده تمر ومس ندی، فرآدانش

و تسهيل  را براي ي، چارچوبسيستمي رویكرد بر اساسمطالعه دانشگاه  .براي تكميل زنجيره است

به عنوان یك خرده سيستم  نامه پایانو  دینما يم ارائهدانش  كارگيري بهو  ، انتشارفرآیند توليد تقویت

رسالت دانشگاه )پژوهش(  نیتر ياصلخود نقش بسزایي در  و اجزاسيستم كالن با عوامل  سبت دادنن

 بهره نامه پایانو عوامل اثرگذار بر  ها راه هيو توج نييتب يبرا ها سيستم هینظر زا توان يم لذا كند يمایفا 

 گرفت.

كه بر این اساس مدیر، است  ان آموزشيارزیابي آموزشي به عنوان یكي از وظایف اساسي مدیر

 يها نهيو زم سنجد يابعاد گوناگون یك سيستم آموزشي را بررسي نموده و ميزان دستيابي به اهداف را م
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ها، بهسازي نتایج و نهایتاً پيمودن مراحل دیگر، حركت و رشد را  برطرف نمودن موانع و اصالح روش

مستمر به قضاوت در باره مطلوبيت عوامل درون این رو نظام دانشگاهي باید به طور  ز. ادینما يفراهم م

داد، فرآیند و برون داد خود پرداخته و حاصل آن جهت بهبود امر آموزش، پژوهش و عرضه خدمات 

 (.1933،، محمدزاده، انتظاري، فالحتيانیتخصصي به جامعه مورد استفاده قرار گيرد )شا

دارد  و بازیگرانيي از اجزا ا مجموعه يستمنيز به عنوان یك س نامه پایانرویكرد سيستمي  بر اساس

 در تعامل باهم (از دانشو استفاده  انتشار دانش، توليد دانش) يدانشگاهكه براي رسيدن به اهداف 

 و خروجي ندیفرا ،يدر نظر گرفت كه شامل ورود ستميس كیرا به عنوان  نامه پایان توان يملذا  ،هستند

 ديدانشجو، اساتعواملي همچون ، يعلوم پزشك هاي دانشگاهدر  ها هنام پایانبررسي در موضوع . باشد يم

مكان و فضا، كاركنان بخش پژوهش، تكنولوژي ارتباطات و اطالعات  ه،یراهنما و مشاور و داور، سرما

موضوع  اخذ نهيدر زم تيفعال انجام و ستميس يجزو بخش ورود الكترونيكي منابع كتابخانه و ،دانشگاه

اطالعات و  آوري جمع نهي، مطالعات مختلف در زمپروپوزال بیتصو ندیه، فرادر گرو پروپوزال

 مرحله جزو نامه پایاناز  دفاع ندیو نگارش فصول مختلف، فرا ها داده ليو تحل هیو تجز قيتحق يها داده

اصول  يو بررس نامه پایانخود  شامل ستميس يخروج تیو در نها شوند يممحسوب  ستميس ندیفرآ

چاپ مقاله منتج از  ،توسط دانشجو در جلسه دفاع شده كسبنمره  زيو ن يعلم ختارو سانگارش 

 ،يو خارج يداخل ينارهايانتشار مقاالت در سم ،يو خارج يداخل يپژوهش يدر مجالت علم نامه پایان

با  ياختراع و مطابقت موضوعات انتخاب ثبت ،يقاتيتحق يها افتهی سازي تجاري ،كتاب تأليف

 .باشد يم يباالدست و اسنادانشگاه د يها تیاولو

دانشگاه علوم  انیدانشجو يها نامه پایان هدفمند سازي يها وهيش يپژوهش بررس نیهدف ا 

مربوط به  ستمياجزاء س يرسبر قیطر و ازبا استفاده از رویكرد سيستمي  ؛ كهباشد يم لياردب يپزشك

كه  -وري بهره تيوضع توان يم ستميس اجزاء يابی( و با ارزستميس يو خروج ندیفرآ ،يد)ورو نامه پایان

 يها نامه پایان -گرفته شده است در نظردراین مطالعه مترادف با هدفمندي و وضعيت مطلوب 

علوم  هاي دانشگاهدر  يپژوهش نظران صاحبمطلوب مورد نظر  تيو با وضع يرا بررس یيدانشجو

 زیر پاسخ داد: هاي پرسش و به قرار داده سهیسراسر كشور مورد مقا يپزشك

 ؟اند كدامهدفمند به عنوان وضع مطلوب  نامه پایاناصلي یك  هاي شاخص -
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تفاوت وجود علوم پزشكي اردبيل  در دانشگاهنامه ها  پایانوضع موجود آیا بين وضع مطلوب و  -

 ؟دارد

 پژوهش  اهميتضرورت و  -1-9

انجام  يبا چگونگ يليدوره تحصاست تا دانشجو بتواند در طول  يفرصت مناسب نامه پایان نگارش

هر كدام مشروط به  يليدر مقاطع مختلف تحص هزاران دانشجو التحصيلي فارغساالنه  .آشنا شود قيتحق

از جمله  يليكمت يليتحص يها دورهبخش  نیآخر نامه پایان گریبه عبارت د؛ است نامه پایاندفاع از 

 يها نهيزماز  يكیموظف است در  آن دانشجو يكه ط است يپزشك ارشد و يكارشناس يدورها

 نيمطابق با آئ ،نامه پایان به صورتآن را  جیبپردازد و نتا يقيخود به انجام كار تحق يليتحص يها رشته

علمي محقق است كه هرگز قابل  هبه نوعي شناسنام نامه پایان گریاز طرف د .دیموجود ارائه نما يها نامه

، بنابراین ارائه صحيح، استاندارد و مدون شود ينمابطال نيز عالوه هرگز  به .ستينتعویض یا تصحيح 

به عنوان یكي از  ها نامه پایانبه عنوان گزارش یك پژوهش از اهميت فراواني برخوردار است.  نامه پایان

است كه دانشجویان كارشناسي ارشد و دكترا موظف به  ژوهشيپ هاي فعاليتمنابع اطالعاتي در زمره 

 (.1930پور حسين  ،توانگر ،)خادميتدوین آن هستند 

. است و جامعهبه خود  يعموم و خدمات، پژوهش آموزشارائه  ها دانشگاه ياصل يها تيمسئول

است  يضرور ها تيمسئول نیموثر ا يدر ارتقا ها دانشگاه يها یيتوانا يارتقا در جهتموثر  اقدامات

 يدر راستا اي مقایسهاطالعات  آوري جمعشامل  تواند يم ياقدامات ني( چن1933 ،دوزي سرخابي يمنی)

 يپژوهش يباال سطح يبه مطالعه استانداردها ازيمستمر باشد كه ن هاي فعاليت هدفمند سازي ارتقا و

از نظرات  گيري بهرهو داشتن اطالعات از وضع موجود  اي مقایسه نيانجام چن يها وهيشاز  يكیدارد كه 

 .باشد يمكشور  يپژوهش نظران صاحب يها دهیاو 

در  ،يـ پژوهش يآموزش هاي فعاليت نیتر برجستهاز  يكیبه عنوان  يسینو نامه پایان در نهایت

 يها دوره كيرا به خود جلب كرده است. بحث تفك يعال آموزش اندركاران دستتوجه  رياخ هاي سال

 نهيزم دهدهن نشان، شود يمدنبال  يعال آموزشكه اكنون توسعه آن در  محور و پژوهش محور آموزش

 محور آموزشو  گردد يمحذف  نامه پایانجا  كیمربوط است.  نامه پایانبه  دقيقاًاست كه  يفكر

را  يليتكم التيتحص يها دورهمسلماً آن چه كه بتواند  ،رديگ يمجا در مركز توجه قرار  كیو  شود يم

، به دارش يرشناسدوره كا انیتأمل دارد. اكنون در كشور ما دانشجو يكند، جا كيبه دو شاخه مجزا تفك
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 شوند يمجامعه محسوب  ناپژوهش، پژوهشگر تيبه عنوان فعال نامه پایان نیواسطه الزام به تدو

دانشجو در  يو استنباط يقاتينمود قدرت تحق ني، اولنامه پایانگفت  توان يم ن،ی(، بنابرا1931 ي)صادق

، اند نامه پایانحال انجام  دركه  يليتكم التيدوره تحص انیاست. امروزه، دانشجو التيتحص ندیفرآ

درصد،  21از  شيتعداد ب نیكه از ا دهند يم ليدرصد كل پژوهشگران كشور را تشك 00از  شيب

 يها شیگرا شیو افزا يعال آموزشنرخ ورود به  شیكه قاعدتاً با توجه به افزا ارشد هستند انیدانشجو

 التيتحص انیدانشجو نیبنابرا؛ است هاشتد شیدرصد تا زمان حاضر افزا نیا ،يليتكم التيتحص

، بخش ها آن ها رسالهو  ها نامه پایاناز پژوهشگران را به خود اختصاص داده و  يعيحجم وس يليتكم

فرصت  كیبه عنوان  ها رسالهو  ها نامه پایان نی. اشود يمرا شامل  قاتياز تحق يمهم و ارزشمند

حل مشكالت جامعه  يتا در راستا زديانگ يمبر  راجو دانش تيارزشمند، قدرت ابتكار و خالق يپژوهش

و رساله  نامه پایاننگارش  ،یافته توسعه يروست كه در اغلب كشورها نيقدم بر دارد. از هم شیخو

 ركوند،يدانشجو است )ش يها یيتواناو  يبلوغ علم نيداشته و نگارش خوب آن مب يادیز تياهم

 (. 1932و همكاران،  انيبه نقل از رضائ 1933

در مدیریت  است كه هایي مؤلفهپرداختن به  كند يم توجه قابلكه پژوهش حاضر را مهم و  آنچه

 ها دانشگاهنقش مهمي ایفا نموده و در  اجرایي آن يندهایو فرآ نامه پایان و نگارش نیدر تدو يآموزش

در امر  توان يم هش. از نتایج پژواند قرارگرفتهمورد بررسي كمتر  يعلوم پزشك هاي دانشگاه ژهیبه و

 مناسب ریزي برنامهدر جهت  يدانشگاه علوم پزشك يها دانشكده يروسا و يكمك به مسئوالن پژوهش

و با تمام اجزا به شكل هدفمند و  يسینو نامه انیپااگر  نمود. استفاده انیدانشجو نامه پایاندر امر واحد 

و با تقویت و مورد توجه قرار دادن د نگریسته شو يو پژوهشآن به عنوان یك سيستم آموزشي  عناصر

نامه نيز به عنوان  هاي پایان توان از خروجي براي آن ، مي يو علماصولي  يندهایو فرآها  ورودي

در  يعلوم پزشك يها رشتهدانشجویان  پژوهشگران و ین تحقيق بهمحصوالت دانشگاهي بهره جست. ا

براي تحقيقات بعدي  اي زمينهنموده و در ضمن  كمك ها نامه پایان يهدفمند ساز يها روشامر شناخت 

   .ناچيزي داشته باشد سهم ها دانشگاهدر  پژوهش و موفقيتشكوفایي  در خواهد بود. به این اميد كه

 اهداف پژوهش  -1-2

 ،يورود عوامل كه شامل شود يمدر نظر گرفته  ستميس كیبه عنوان  نامه پایان حاضر در پژوهش

عوامل هم  نیاز ا هر كدام در و شوند يم انيب يكه در اهداف كل اشدب يم و خروجي يندیفرا
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 يعوامل به عنوان اهداف اختصاص نیا هاي بندي دستهكه در  باشند يم ليدخ يمقدمات هاي شاخص

 .گردند يممطرح 

 :یاهداف کل -1-4-1

 هاي شگاهدان يپژوهش و مدیرانهدفمند از منظر معاونان  نامه پایان كی يورود هاي شاخص نييتع -1

 ؛كشور يعلوم پزشك

 هاي دانشگاه يپژوهش و مدیرانمعاونان منظر هدفمند از  نامه پایان كی يندیفرآ هاي شاخص نييتع -4

 ؛كشور يعلوم پزشك

 هاي دانشگاه يپژوهش و مدیرانهدفمند از منظر معاونان  نامه پایان كی يخروج هاي شاخص نييتع -9

 ؛كشور يعلوم پزشك

ي ها مؤلفهبر اساس  دانشگاه علوم پزشكي اردبيل يها نامه نپایاموجود بررسي وضعيت  -2

 ؛پژوهشي كشور نظران صاحب

 :جزئیاهداف  -1-4-2

 :يمرتبط با ورود هاي شاخص نييتع (الف

 يپژوهش نظران صاحباز منظر  انیدانشجو يراهنما ديمربوط به اسات مطلوب هاي ویژگي نييتع-1

 ؛كشور يعلوم پزشك هاي دانشگاه

مطلوب مربوط به استاد راهنما در و وضعيت موجود  هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -4

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشكدانشجویان هاي  نامه پایان

از  يعلوم پزشك هاي دانشگاه انیمشاور دانشجو ديبه اسات مربوط مطلوب هاي ویژگي نييتع -9

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحبمنظر 

 مطلوب مربوط به استاد مشاور درو وضعيت موجود  هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -2

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك دانشجویان هاي نامه پایان

از منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاه انیداور دانشجو ديبه اسات مطلوب مربوط هاي ویژگي نييتع -0

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحب

هاي  نامه پایانمطلوب مربوط به استاد داور در و وضعيت موجود  هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -1

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك دانشجویان
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علوم  هاي دانشگاه انیپژوهش دانشجو يمناسب برا و فضايمربوط به مكان  هاي ویژگي نييتع -2

 ؛كشور يكهاي علوم پزش دانشگاه يپژوهش نظران صاحباز منظر  يپزشك

 يمناسب برا و فضايمكان  بهمطلوب مربوط و وضعيت موجود  هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -3

 ؛لياردب يدر دانشگاه علوم پزشك انیپژوهش دانشجو

از منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاه پژوهشمطلوب مربوط به كاركنان بخش  هاي ویژگي نييتع -3

 ؛كشور يكهاي علوم پزش دانشگاه يپژوهش نظران صاحب

مطلوب مربوط به كاركنان بخش پژوهش در و وضعيت موجود  هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-10

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك هاي دانشجویان نامه پایان

 انیدانشجو پژوهش يمناسب برا و اطالعاتارتباطات  يفن آور مطلوب هاي ویژگي نييتع-11

  ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحباز منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاهدر 

 و اطالعاتارتباطات  يتكنولوژ مطلوب و وضعيت موجود هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-14

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك هاي دانشجویان نامه پایان در پژوهش يبرا مناسب

در  انیدانشجو پژوهش يامناسب بر يكيالكترون و منابعمربوط به كتابخانه  هاي ویژگي نييتع-19

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحباز منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاه

 و منابعمربوط به كتابخانه  ومطلوب وضعيت موجود هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-12

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك هاي دانشجویان نامه پایاندر  مناسب يكيالكترون

 :ندیمرتبط با فرآ هاي خصشا نيي( تعب

 هاي دانشگاه يپژوهش نظران صاحباز منظر  نامه پایانمطلوب انتخاب موضوع  ندیفرآ نييتع -1

 ؛كشور يعلوم پزشك

در دانشگاه علوم  نامه پایانمطلوب انتخاب موضوع و وضعيت موجود  ندیفرآ نيشكاف ب نييتع -4

 ؛لياردب يپزشك

 نظران صاحباز منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاهاد راهنما در مطلوب انتخاب است ندیفرآ نييتع -9

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش

مطلوب انتخاب استاد راهنما در دانشگاه علوم  و موجود تيوضع ندیفرآ نيشكاف ب نييتع -2

 ؛لياردب يپزشك
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 نظران صاحب از منظر يعلوم پزشك هاي دانشگاهدر  پروپوزال بیمطلوب تصو ندیفرآ نييتع -0

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش

در دانشگاه علوم  پروپوزال بیمطلوب تصو و موجود تيوضع ندیفرآ نيشكاف ب نييتع -1

 ؛لياردب يپزشك

از منظر  پروپوزالموضوع  بیدر تصو يعلم يها گروهمناسب  يهمكار زانيم نييتع -2

 ؛ركشو يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحب

 بیدر تصو يعلم يها گروهو مطلوب  وضعيت موجود يهمكار زانيم نيب شكاف نييتع -3

 ؛لياردب يدر دانشگاه علوم پزشكو  پروپوزالموضوع 

از منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاه در نامه پایانمطلوب نگارش فصول مختلف  ندیفرآ نييتع -3

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش نظران صاحب

در  نامه پایانمطلوب نگارش فصول مختلف و وضعيت موجود  ندیفرآ نيشكاف ب نييتع -10

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

 نظران صاحباز منظر  يعلوم پزشك هاي دانشگاهدر  نامه پایانمطلوب دفاع از  ندیفرآ نييتع -11

 ؛كشور يهاي علوم پزشك دانشگاه يپژوهش

در دانشگاه علوم  نامه پایانمطلوب دفاع از و موجود  تيوضع ندیفرآ نيشكاف ب نييتع -14

 ؛لياردب يپزشك

 :يمرتبط با خروج هاي شاخص نييج( تع 

 نظران صاحبمطلوب از منظر  نامه پایان كیفصول  هيكل يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1

 :كشور شامل يعلوم پزشك هاي دانشگاه يپژوهش

 ؛مطلوب  نامه پایانصفحه عنوان  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-1

 ؛مطلوب  نامه پایان يصفحه تشكر و قدردان يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-4

 ؛مطلوب  نامه پایان دهيچك يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-9

 ؛فهرست محتوا مطلوب  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-2

  ؛ مطلوب نامه پایاننمودارها و جداول  ،ها كلشفهرست  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-0

  ؛مطلوب  نامه پایان پژوهش( اتيكلاول )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-1



14 

 ؛مطلوب  نامه پایان مسئله انيب يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-2

 ؛مطلوب  نامه پایاناهداف پژوهش  انيب يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-3

 ؛مطلوب  نامه پایان پژوهش هاي سؤال انيب يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع -1-3

 ؛مطلوب  نامه پایانپژوهش  يها هيفرض انيب يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-10

   ؛پژوهش( مطلوب  اتيادب) نامه پایان -فصل دوم يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-11

 پژوهش ( طرحروش پژوهش) نامه پایانفصل سوم  يابر يساختار هاي ویژگي نييتع -1-14

  ؛ مطلوب

 ؛مطلوب ها يآزمودن( پژوهشروش ) نامه پایانفصل سوم  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-19

 گيري اندازه (ابزارروش پژوهش) نامه پایانفصل سوم  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-12

  ؛مطلوب

          ؛اجرا مطلوب ( روش)روش پژوهش نامه پایانفصل سوم  يراب يساختار هاي ویژگي نييتع-1-10

 ليتحل ( روش)روش پژوهش نامه پایانفصل سوم  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-11

    ؛مطلوب يها داده

 يها افتهی آماري ليو تحل هیتجز) نامه پایانفصل چهارم  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-12

 ؛ پژوهش( مطلوب

    ؛ مطلوب يشنهادهايو پ گيري نتيجه: نامه پایانفصل پنجم  يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-13

 ؛ مطلوب متن درونرجاعات ا يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-13

 ؛ مطلوب ي نامه كتاب يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-40

  ؛مطلوب  يها وستيپ يبرا يساختار هاي ویژگي نييتع-1-41

موجود  تيمطلوب و وضع نامه پایان كیفصول  هيدر كل يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4

 شامل: لياردب يدر دانشگاه علوم پزشك

موجود در  و وضعيتصفحه عنوان مطلوب  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -1- 4

  ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

موجود  تيمطلوب و وضع يتشكر و قدردان يبرا يارساخت هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع -4-4

  ؛لياردب يدر دانشگاه علوم پزشك
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موجود در  و وضعيتمطلوب  ي دهيچك يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-9

  ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

موجود در  تيمطلوب و وضع يمحتوافهرست  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-2

 ؛لياردب ينشگاه علوم پزشكدا

و نمودارها و جداول مطلوب  ،ها شكلفهرست  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-0

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك وضعيت

 و وضعيتپژوهش( مطلوب  اتيكلاول )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-1

  ؛ليدبار يموجود در دانشگاه علوم پزشك

موجود در  تيمطلوب و وضع ي مسئله انيب يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-2

  ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

موجود در  تياهداف پژوهش مطلوب و وضع يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-3

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

موجود  و وضعيتپژوهش مطلوب  هاي سؤال يابر يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-3

 ؛لياردب يدر دانشگاه علوم پزشك

 تيپژوهش مطلوب و وضع يها هيفرض يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-10

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك

پژوهش مطلوب و  اتيادب -فصل دوم يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-11

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك تيوضع

پژوهش  ( طرحپژوهش روشسوم )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-14

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك و وضعيتمطلوب 

 يها يآزمودن( پژوهش روشسوم )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-19

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك موجود در و وضعيتمطلوب 

 گيري اندازهابزار ( پژوهش روشسوم )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-12

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك و وضعيتمطلوب 
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 ياجرا ( روشپژوهش روشسوم )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-10

 ؛لياردب يانشگاه علوم پزشكموجود در د و وضعيتمطلوب 

 ليروش تحل( پژوهش روشسوم )فصل  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-11

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك و وضعيتمطلوب  يها داده

 يها افتهی آماري ليو تحل هی: تجزفصل چهارم يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-12

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك وضعيتو پژوهش مطلوب 

مطلوب ( شنهادهايپو  گيري نتيجه) صل پنجمف يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-13

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك و وضعيت

 و وضعيتمطلوب  متن درونارجاعات  يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-13

 ؛لياردب يگاه علوم پزشكموجود در دانش

موجود در  و وضعيتمطلوب  ي نامه كتاب يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-40

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

موجود در  و وضعيتمطلوب  يها وستيپ يبرا يساختار هاي ویژگي نيشكاف ب نييتع-4-41

 ؛لياردب يدانشگاه علوم پزشك

 يپژوهش نظران صاحباز منظر  نامه پایاننتشار مقاله مستخرج از تعداد مناسب ا نييتع -4-44

 كشور

موجود در دانشگاه  و وضعيت نامه پایان كیمناسب انتشار مقاله از  تعداد نيشكاف ب نييتع -4-44

 ؛لياردب يعلوم پزشك

از منظر  ها نامه پایان يقاتيتحق يها افتهی سازي تجاري يدرصد مناسب برا نييتع -4-49

 ؛كشور يپژوهش نظران صاحب

موجود  و وضعيت ها نامه پایان يقاتيتحق يها افتهیمناسب  سازي تجاري نيشكاف ب نييتع -4-42

 ؛لياردب يدر دانشگاه علوم پزشك

 يپژوهش نظران صاحباز منظر  ها نامه پایانثبت اختراع از  يدرصد مناسب برا نييتع -4-40

 ؛كشور
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موجود در دانشگاه علوم  و وضعيت ها نامه پایاناز  اسبمن ثبت اختراع نيشكاف ب نييتع -4-41

 ؛لياردب يپزشك

از  يباالدست و اسناد يها تیاولوبا  ها نامه پایانمطابقت موضوعات  زانيدرصد م نييتع -4-42

 ؛كشور يپژوهش نظران صاحبمنظر 

 اسناد و يها تیاولوبا  ها نامه پایانمطابقت موضوعات  مناسب درصد نيشكاف ب نييتع -4-43

 ؛لياردب يموجود در دانشگاه علوم پزشك و وضعيت يباالدست

 پژوهش  هاي سؤال -1-0

 :یکل های سؤال

علوم  در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایان ستميس يورود هاي شاخصمطلوب  تيوضع نيب ایآ-1

 دارد؟ وجود شكاف لياردب يپزشك

 در دانشگاهموجود  و وضع نامه نپایا ستميس يندیفرآ هاي شاخصمطلوب  تيوضع نيب ایآ -4

 دارد؟ وجود شكاف لياردب يعلوم پزشك

 در دانشگاهموجود  و وضع نامه پایان ستميس يخروج هاي شاخصمطلوب  تيوضع نيب ایآ-9

 دارد؟ وجود شكاف لياردب يعلوم پزشك

 :یاختصاص های سؤال

 :یمربوط به ورود های شاخص( در الف

 يعلوم پزشك در دانشگاهراهنما و وضع موجود  ديط به اساتمربو مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-1

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 يعلوم پزشك در دانشگاهمشاور و وضع موجود  ديمربوط به اسات مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-4

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 يلوم پزشكع در دانشگاهداور و وضع موجود  ديمربوط به اسات مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-9

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهو وضع موجود  يسرانه پژوهش مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-2

 وجود دارد؟ يتفاوت
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 يعلوم پزشك در دانشگاهوضع موجود  و كتابخانه يسرانه فضا مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-0

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

علوم  در دانشگاهموجود  و وضع مربوط به كاركنان بخش پژوهش مطلوب يها ویژگي نيب ایآ-1

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

علوم  در دانشگاهو وضع موجود  و اطالعاتارتباطات  يتكنولوژ مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-2

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

علوم  در دانشگاهو وضع موجود  يكينالكترو و منابعكتابخانه  مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-3

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

 :ندیمرتبط با فرآ های شاخص( در ب

علوم  در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایانانتخاب موضوع  ندیمطلوب فرآ هاي ویژگي نيب ایآ-10

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

 يعلوم پزشك در دانشگاهنما و وضع موجود مطلوب انتخاب استاد راه هاي ویژگي نيب ایآ-11

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 يعلوم پزشك در دانشگاهو وضع موجود  پروپوزال بیتصو ندیمطلوب فرآ هاي ویژگي نيب ایآ-14

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 يعلوم پزشك در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایانمطلوب نگارش فصول  هاي ویژگي نيب ایآ-19

 وجود دارد؟ يتفاوت ليدبار

 يعلوم پزشك در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایاندفاع از  ندیمطلوب فرآ هاي ویژگي نيب ایآ-12

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب

 :یمرتبط با خروج های شاخص( در ج

 در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایانصفحه عنوان  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-11

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشكعلوم 

و وضع موجود  نامه پایان و قدردانيصفحه تشكر  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-12

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاه
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علوم  در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایان دهيچك يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-13

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

در موجود  و وضع نامه پایان يفهرست محتوا يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-13

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه

و  نامه پایان و جداول ، نمودارهاها شكلفهرست  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-40

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يشكعلوم پز در دانشگاهموجود  وضع

 و وضع نامه پایانپژوهش(  اتيكلاول )فصل  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-41

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود 

علوم  در دانشگاهموجود  و وضع مسئله انيب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-44

 وجود دارد؟ يوتتفا لياردب يپزشك

 در دانشگاهاهداف پژوهش و وضع موجود  انيب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-49

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

 در دانشگاهپژوهش و وضع موجود  هاي سؤال انيب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-42

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

در پژوهش و وضع موجود  يها هيفرض انيب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-40

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه

و وضع  نامه پایانپژوهش(  اتيفصل دوم )ادب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-41

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود 

و وضع  (نامه پایانروش پژوهش )فصل سوم  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-42

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود 

در و وضع موجود  (ها يآزمودنفصل سوم ) يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-43

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه

در و وضع موجود  (گيري ابزار اندازهفصل سوم ) يبرا يمطلوب ساختار هاي يویژگ نيب ایآ-43

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه



21 

در و وضع موجود  (فصل سوم )روش اجرا يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-90

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه

و وضع موجود  (ها داده ليفصل سوم )روش تحل يبرا يساختار مطلوب هاي ویژگي نيب ایآ-91

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاه

 يها افتهی آماري و تحليل هیتجزچهارم )فصل  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-94

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود  و وضعپژوهش( 

( و وضع و پيشنهادها گيري نتيجهفصل پنجم ) يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-99

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود 

در و وضع موجود  نامه پایان متن درونارجاعات  يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-92

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك دانشگاه

 در دانشگاهموجود  و وضع نامه پایان نامه كتاب يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-90

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

 در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایان ها در پيوست يبرا يمطلوب ساختار هاي ویژگي نيب ایآ-91

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

علوم  در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایانمستخرج از  انتشار مقالهطلوب تعداد م نيب ایآ-92

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يپزشك

 در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایان يقاتيتحق يها افتهی سازي تجاريدرصد مطلوب  نيب ایآ-93

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

 در دانشگاهو وضع موجود  نامه پایان يقاتيتحق يها افتهیدرصد مطلوب ثبت اختراع از  نيب ایآ-93

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك

و وضع  يباالدست و اسناد يها تیاولوبا  ها نامه پایاندرصد مطلوب مطابقت موضوعات  نيب ایآ-20

 وجود دارد؟ يتفاوت لياردب يعلوم پزشك در دانشگاهموجود 

  ها اژهو ياتيعملنظري و فیتعر -1-1

 تعاریف نظری -1-1-6
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