
 

 

 

 

   ،دانشجویان پس از مشخص شدن استاد راهنمای پروژه خود، بایستی با مراجعه به استاد راهنماا

 عنوان پروپوزال خود را مشخص کنند.

 .تمام مراحل تکمیل پروپوزال و اجرای آن باید زیر نظر استاد راهنمای مربوطه انجام شود 

 ایی که به مرحله اجرا )جمع آوری داده ها، ورود در فقط به پروپوزال هspss   و تجزیه و تحلیل

آن( رسیده باشد، بر اساس فعالیت دانشجو با نظر استاد راهنما و سایر اعضای هیئت علمی گروه، 

 نمره کامل پروپوزال داده می شود.

 وینت باشد.ارائه تمام پروژه های تحقیقاتی در پایان کارآموزی باید به صورت پاورپ 

     ،برای ارائه پروژه تحقیقاتی، پاورپوینت باید شامل: آرم دانشگاه علوم پزشکی قا،، ناام دانشاکده

-خالصه بیان مسئله)یک اساالید(  -اهنما و نام دانشجو) اسالید اول(عنوان پروپوزال، نام استاد ر

 -یک اسالید( فرضیات و سواالت)هرکدام در -اهداف فرعی) در یک یا دو اسالید(هدف کلی و 

نمونه گیری) در یاک یاا دو   حج، نمونه و روش جامعه آماری، -نوع و روش تحقیق)یک اسالید(

روش  -ری داده ها )در یک یا دو اساالید( ابزار گردآو-جدول متغیرها)در یک اسالید( -اسالید(

ت صاور  نتایج در -و تحلیل داده ها) در یک اسالید( روش تجزیه -اجرا ) در یک یا دو اسالید(

مناابع) در چناد    -ری در صورت اجرا) در چند اساالید( بحث و نتیجه گی-اجرا )در چند اسالید(

 پرسشنامه )در چند اسالید( -اسالید(

   اسب و قابل رویت باشد.اسالیدها و رنگ نوشته ها باسد متنزمینه 

    برای متن های فارسای از فوناتB Nazanin      و بارای ماتن هاای انگلیسای ازTimes New 

Roman  .استفاده شود 

 .تمام اسالیدها باید سرتیتر داشته باشند 

  شد)اسالید نباید شلوغ باشد(.اشته بانباید متن زیادی وجود ددر هر اسالید 

  باشد. 28یا  26و متن داخل هر اسالید باید  36سرتیتر هر اسالید باید با اندازه 



     برای ارائه پروژه تحقیقاتی در پایان کارآموزی باید استاد راهنمای مربوطاه، پروپاوزال را کاامال

 مطالعه و تایید کرده باشد.

  راهنمای مربوطاه انجاام مای    اجازه ارائه پروژه تحقیقاتی به دانشجویان فقط با نظر و تایید استاد

 گیرد.


