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:هدف ازگزارش نویسی  
درذهن  دهندهوهدف پیام برقراری وایجادتصویری روشن از اندیشه

 پیام گیرنده درحداقل زمان وحداقل کالم

برقراری ارتباط بین اعضا مختلف تیم درمان -  

آموزش به دانشجویان مختلف حرف پزشکی    -  

تهیه صورتحساب مالی      -  

ارزیابی وکسب اطالعات اساسی درارتباط بابیمار           -  

پژوهش وکمک دردستیابی به یافته های جدید     -  

نظارت ، کنترل وارزشیابی سیستمهای مراقبتی ، درمانی ، بهداشتی -  

 



بینی نیازهای بهداشتی ، درمانی ومراقبتیپیش -  

 مراحل تهیه گزارش

        



  

گردآوری اطالعات -1  

 



  

تهیه طرح گزارش -2  
– 

– 
 



  

– 

– 

– 

– 



 

 

تهیه پیش نویس گزارش -3  
پس از گردآوری اطالعات ، بایداطالعاتی راکه برای تهیه 
گزارش وانعکاس درآن الزم می دانید از میان  اطالعات 

ازمیان اطالعات جمع آوری شده صرفابایدآن .موجودبرگزینید
قسمتهایی ذکرگردند که در پی  بردن  به  نتایج  گزارش 

.مفیدخواهندبود  
پیش نویس بایدجای کافی برای انجام تغییرات ، اصالحات 

.واضافات راداشته باشد  



(نگارش متن گزارش)مرحله اجرا -4  
.آماروارقام واعدادومحاسبات رادرکمال دقت ذکرکنیم  -  
)  ازذکرجزئیات غیرالزم ، نکات واصطالحات غیرما نوس بپرهیزیم  -

( .بهره گرفتن ازنکاتی که درک آن بین همه مشترک است  
درکمال امانت و صداقت وبا  بی طرفی به طرح یا  نقد و داوری  -

.بپردازیم   
.ابعادوزوایای تاریک موضوع را به روشنی بیان کنیم  -  

 

 



  



  

هرگزارشی می تواندشامل یک یاچند موردازپیامهای 

:زیرباشد  

دادن اطالعات( الف   

حل وفصل یک مسئله( ب   

یاگروهی اعالم نتایج یک ماموریت بصورت فردی( ج   

اقتصادی  علمی ، اجتماعی ،)اعالم نتایج تحقیق وبررسی ( د 
......(و  



:ساختارهرگزارش شامل  

روشن ساختن موضوع گزارش  ومشخص نمودن هدف : مقدمه
در مقدمه ، هدف ، ضرورت  ، . نویسنده  از گزارش  می باشد

.  چگونگی  مراحل کار  و سایر توضیحات الزم  بیان  می شود  

شامل محتوای (: قسمت اصلی گزارش)متن یا بدنه گزارش 
گزارش است که درآن افکار وهدف هاعینا بدون هیچ سوء  

.تعبیری به خواننده منتقل می شود  

:نتیجه  

. صحت مطالب اصلی گزارش راتایید نماید  -  

 



  

نبایدمطالب جدیدی رادرراستای موضوع ارائه دهد -

.خالصه ای ازنکات مهم درموضوع مورد بحث باشد  -

.مشخص کننده اقدامات وحرکات بعدی باشد  -  

بازنویسی واصالح گزارش -5  

وزاویه دید  گزارش توسط یکی ازهمکاران همطراز مطالعه گردد
. ومفهوم گیری وی راموردتوجه قراردهد  

 مروری برنوشته




