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هاي تجربي و هاي ذهني، مهارتييمعرف خوبي براي ابراز توانانامه پايان
  هاي شخصي براي تحقيق پيرامون يك موضوع مشخص،ييباليني، توانا

  .گيري استمورد گزارش طرح و نهايتا نتيجهها، بحث در آوري دادهجمع
آن  73-79هاي هاي سالنامهبيشتر پايان ،اي دوامي و همكاراندر مطالعه 

ها از نظر رعايت آندرصد  52مقطعي انجام شده و -روش توصيفي دانشگاه به
ضعيف بودند و بيشتر درصد  8متوسط و درصد  40اصول نگارش خوب، 

تنها  ،سبحاني و همكاران يهمطالعدر  1.بودگروه داخلي مربوط به ها نامهپايان
و قسمت منابع و بحث  بودهاي مورد مطالعه در حد انتظارنامهپاياندرصد  15

درصد  27، فقط شدر مطالعه قناعي و همكاران 2.فراواني داشتاشكاالت 
اين پژوهش  3.دبودن طور صحيح پيروي كردههبونكوور  يهها از شيونامهپايان

هاي دانشگاه علوم پزشكي نامهبا هدف تعيين وضعيت كمي و كيفي پايان
نامه پايان 584از مجموع  .انجام شد 1386تا پايان  1382زاهدان از ابتداي سال 

به مقطع درصد  19دوره دكتراي عمومي،  ها بهآندرصد  2/56مورد بررسي 
    ها نيز به دندانپزشكان مربوط نامهپاياندرصد  8/24دكتراي تخصصي و 

در مقطع دكتراي درصد  88 مورد بررسـي هاينامهپاياناز مجموع  .شدمي
نيز درصد  12در مقطع دكتراي تخصصي و حدود درصد  76عمومي، بيش از 
. بودندنامه پايانت داوران در انتهاي افرم ارزشيابي هيفاقد  ،در دندانپزشكي

موارد، راهنمايي رساله دانشجو به درصد  8/2نها در دهند تها نشان مييافته
در دانشكده  ات علمي با مرتبه علمي مربي و منحصراعهده عضو هي

فقط در مقطع دكتراي (موارد درصد  5/4در . است دندانپزشكي بوده
عهده  ت علمي با مرتبه استادي بهاراهنمايي دانشجو را عضو هي) تخصصي

عهده دانشياران بوده  به هانامهپايان درصد  14داشته است و راهنمايي حدود 
از رده  هانامهپاياناز كل درصد  22كه اساتيد راهنماي حدود ضمن آن.است

در مقطع رزيدنتي، بيشترين . نيز از رده باليني بوده استدرصد  78علوم پايه و 
و سپس گروه راديولوژي ) 2/16(%مربوط به گروه داخلي  نامهپايانتعداد 

هاي بعدي هاي زنان و اطفال در رتبهگروه بوده و) 5/13(%و چشم ) 5/13(%
 وروانشناسي  به گروه نامهپاياندر مقطع اينترني بيشترين تعداد . قرار داشتند
هاي آموزشي علوم پايه در ميان گروه. تعلق داشت) 4/20(% روانپزشكي

) 8/5(%، پاتولوژي )1/6(%هاي آموزشي علوم تشريحي بيشترين سهم به گروه
از نظر روش  هانامهپايان درصد 33/62.شدمربوط مي) 6/4(%و فيزيولوژي 

اند و درصد مطالعات توصيفي در تحليلي بوده-تحقيق، توصيفي و يا توصيفي
مقطع رزيدنتي كمتر از مقطع پزشكي عمومي و دندانپزشكي بوده و بيشترين 

نتيجه . تعلق داشت) رزيدنتي(زمايي باليني به دوره تخصصي درصد كارآ
پژوهش حاضر نشان داد كه مطالعه با مقطع تحصيلي دانشجو ارتباط داشته 

مقاله برگرفته از  60در مجموع در مدت زمان مورد مطالعه، تعداد . است
ي دانشگاه در مجالت داخلي و خارجي به چاپ رسيده يدانشجو هاينامهپايان

ها به مورد آن 35مقاله چاپ شده در مجالت فارسي،  50كه از ميان است 
  .دنشومقطع پزشكي عمومي مربوط مي

تعداد نمونه با روش صحيح آماري تعيين شده، و  هانامهپاياندرصد  38در 
 25مطالعات . روش تعيين حجم نمونه اشاره نشده استموارد بهدرصد  33در 

نحوه انتخاب حجم . صورت مقطعي انجام شده است هب هانامهپاياندرصد 
اي، چندمرحلهدرصد  6صورت تصادفي ساده، هموارد بدرصد  13نمونه در 

صورت نمونه در دسترس و حدود هبدرصد  6/33اي، سهميهدرصد  2حدود 
  .روش سرشماري بوده استنيز بهدرصد  25

 ونكوورموارد روش نگارش منابع هيچ مطابقتي با روش  درصد 26در 
ها روش نگارش منابع را بر اساس الگوي آن درصد 15نداشته و تنها حدود 
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