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اصفهان از مراحل  يدانشگاه علوم پزشك يكارورزان دانشكده پزشك دگاهيد
  1389اول سال  مهيدر ن نامه پايان از تا دفاع نامه پايان بيتصو

  
  يمراد يعل ،ياله سهراب تيآدكتر ، قهساره يمحمود حهيمل، *يمعصومه محمود

  
  

  چكيده
آن كارورزر موظف است در  يكه ط است يعموم يجمله دوره پزشك از يليتكم التيتحص يها هبخش دور نيآخر نامه پايان: مقدمه

موجود  يها نامه آيينمطابق با  نامه، پايان به صورتآن را  جيو نتا بپردازد يقيخود به انجام كار تحق يليتحص يها هرشت يها هنياز زم يكي
امور  يفيو ك يكم يتواند موجب اصالح ضوابط و ارتقا مي موجود يها نامه آيينكارورزان در خصوص ضوابط و  راتنظ يبررس .ديارائه نما
دانشگاه علوم  يكارورزان دانشكده پزشك دگاهيد يمطالعه بررس نيا يهدف كل .گردد يو دانشگاه علوم پزشك يدانشكده پزشك يپژوهش
 ،قيب مهارت روش تحقكس ،دانشكده يپژوهش يدر گروه و شورا نامه پايانموضوع  بيتصو نديفرآ تيدر خصوص وضع اصفهان يپزشك
  .بود يقاتيتحق نيو ال دفاع ،بودجه
اول  مهياصفهان كه درن يبود كه در جامعه كارورزان دانشكده پزشك يليتحل - يفياز نوع توص يمطالعه به صورت مقطع نيا: ها روش

 يريگ روش نمونه قيرورز بود كه از طركا 82پژوهش شامل  نينمونه ا. شدند انجام شد التحصيل فارغخود دفاع نموده و  نامه پاياناز  89
 مورد يفيآمار توص استفاده ازآمد  به دست 86/0كرنباخ  يساخته با آلفا با استفاده از پرسشنامه محقق ها هداد .ديانتخاب گرد يهمه شمار

  .گرفت قرار ليو تحل هيتجز
در  ،06/2 اريبا انحراف مع 9/16 در گروه نامه پايانموضوع  بيتصو ندينمره نظرات كارورزان در مورد فرآ نيانگينشان داد م جينتا: نتايج
 قيكسب مهارت روش تحق ندينمره نظرات كارورزان در مورد فرآ نيانگيم ،03/2 اريبا انحراف مع 47/10دانشكده  يپژوهش يشورا
و در مورد  83/1 اريبا انحراف مع 1/13ع دفا نديو در مورد فرآ 02/4 اريبا انحراف مع 11/21بودجه  نديفرآ ،08/3 اريبا انحراف مع 02/21
  .آمد به دست 61/1 اريبا انحراف مع 01/7 يقاتيتحق نيال

لذا . نداشتند يچندان تيرضا نامه پايان يها نديكارورزان در مورد فرآ تيگفت اكثر توان يآمده م به دست جيبر اساس نتا: گيري نتيجه
اصالح روند  يجهت كارورزان برا يسينو و مقاله نامه پاياننگارش  ،با بودجه ييآشنا ،نگارش پروپوزال ،قيروش تحق يها هكارگا يبرگزار

  .تاس يضرور نامه پايان هيته
  

  اصفهان نامه، پايان ،دفاع ،بيمراحل تصو ،كاروزان: ي كليديها هواژ
  1410تا  1404 ):9(11؛ 1390اسفند/ آموزش و ارتقاي سالمت  نامه توسعه ويژه/مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي

  
 

  

                                                 
دانشگاه علوم  يدانشكده پزشك يكارشناس پژوهش يمعصومه محمود :نويسنده مسؤول *

   m_mahmoudi@bsrc.mui.ac.ir. اصفهان، اصفهان، ايران يپزشك
. تهران، تهران، ايران يبهشت ديقهساره كارشناس ارشد مشاوره دانشگاه شه يمحمود حهيمل
)mahmoodi_1886@yahoo.com(ياله سهراب تي؛ دكتر آ )يدانشكده پزشك ،)پزشك 

 يمراد ي؛ عل)sohrabi@med.mui.ac.ir. (اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك
. اصفهان، اصفهان، ايران يدانشگاه علوم پزشك يپزشك هدانشكد يكارشناس ارشد پژوهش

()moradi_ali@med.mui.ac.ir  

  مقدمه
 ديدر تول رومندين يابزار به عنوانو پژوهش  قينقش تحق
است و  ريانكارناپذ يامر آن و توسعه رييتغ جاديعلم وا
 يشتريب تياز اهم ها هدانشگا فهيوظ انيم نيدر ا

مختلف  يها هانجام پژوهش در رشت .)1(برخوردار است
                                                                              

  18/11/90: ، تاريخ پذيرش11/11/90: ، تاريخ اصالحيه26/9/90  :دريافت مقاله تاريخ
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است و  يزشكعلم پ شرفتيموجب ارتقا و پ يعلوم پزشك
 يها تيو فعال فياز وظااي  قسمت عمده ليلد نيبه هم
 ليو پژوهش تشك قيرا تحق يعلوم پزشك يها هدانشگا

با تفكرات  ديو اسات انيمرب ،انيدهد و دانشجو مي
 خود را دنبال يدرمان و يپژوهشگرانه، امور آموزش

به  ازين ديمف يها انجام پژوهش يبرا .)2(كنند مي
راه جهت  نيهترو ب ميانا و ماهر دارتو يپژوهشگران

در  انيدانشجو قيپرورش محققان خوب و زبردست تشو
 يپژوهش نامه پايان كيبه نوشتن  يليمقاطع مختلف تحص

به عنوان يكي از منابع اطالعاتي مهم  ها نامه پايان) 3(است
ي دانشگاهي ها هكه به ويژه در كتابخان هستند و با ارزش

اين اصل كه  هبا توجه ب .ارنداز اهميت خاصي برخورد
تشويق و هدايت , هاي مهم دانشگاه  يكي از رسالت

دانشجويان به امر پژوهش، اختراع، نوآوري و خالقيت 
در اين راستا بيش از بيش  ها نامه پاياناست، نقش 

در  يفراوان انيساالنه دانشجو) 4(گردد مي مشخص
و  شوند يم التحصيل فارغ ،يليمقاطع مختلف تحص

 نامه پايانهر كدام مشروط به دفاع از  يالتحصيل ارغف
 يليمربوط به رشته تحص نهيو پژوهش در زم ،يقيتحق

بخش  نيآخر نامه پايان گريعبارت ده ب .دانشجو است
 يو دوره پزشك يليتكم التيمختلف تحص يها هدور
موظف  يپزشك يآن دانشجو ياست كه در ط يعموم

 خود يليبه رشته تحصمربوط  يها هنياز زم يكياست در 
 به صورتآن را  جيبپردازد و نتا يقيبه انجام كار تحق

موجود ارائه  يها نامه آيينمطابق با ضوابط و  نامه، پايان
و تحوالت  رييبا توجه به تغ رياخ يها سالدر  .)5(دينما

گسترده در حوزه پژوهش مثل گسترش استفاده از 
 قياز طر ياطالعات يها و بانك رساني اطالعخدمات 

مختلف  يها هكارگا يبرگزار ،نترنتيا يجهان يها هشبك
و  مارانيبه حقوق ب شتريتوجه ب نيو همچن قيروش تحق

و  يها دستورالعمل ،يمالحظات اخالق تيرعا
از  نامه پايانگذراندن  يدر خصوص چگونگ ييها هنام نييآ

وبه مرحله اجرا  نيتدو ها هامر و دانشگا نيمسؤول قيطر

نشان داد  يبهزاد يها هافتي .)6(ه استگذاشته شد
مشهد از  يدانشگاه فردوس يليتكم التيتحص انيدانشجو

 تيرضا يتجربه پژوهشكننده  نيمختلف تب يها عامل
حوزه  ،يليمقطع تحص ،تيجنس ريدارند و متغ ينسب

و مرحله انجام پژوهش بر  يعلم تيفعال زانيم ،يآموزش
 ربهتجكننده  نيتب يها از عامل انيدانشجو تيرضا زانيم

 نهيراد افشار در زم يها هافتي .)7(اثرگذار است يپژوهش
 4/66و موضوع نشان داد كه  نامه پايانانجام  نديفرآ

به آموزش اصول  ازيدر خصوص ن انياز دانشجو درصد
انتخاب  يبرا ييراهنما نامه، پايان نينگارش و تدو

 به منابع و يو دسترس درصد 4/71 نامه پايانموضوع 
 درصد 67. پاسخ موافق دادند درصد 2/76امكانات الزم 
نظر نمودن از  مورد پژوهش به صرف انياز دانشجو

بودن پاسخ مثبت  ياريدر صورت اخت نامه پاياننگارش 
در قالب  جيبه ثبت نتا انيدانشجو درصد 4/71دادند و 
 ديعامل در انتخاب اسات نيتر مهم .داشتند شيمقاله گرا

 يدسترسو  ينحوه همكار ،انيدانشجو اهدگيراهنما از د
 انيسوم دانشجو كيو در مجموع . آسان به استاد بود

از  درصد 9/12داشتند  يسابقه كار پژوهش درصد 4/35
 انياز دانشجو درصد 5/22و  يپزشك انيدانشجو

 تيرضا نامه پايانانجام  نديدر مجموع از فرآ يدندانپزشك
 تيبا رضا يليتحصرشته  نيكه ارتباط ب يداشته به نحو

) 8(معنادار بود ياز لحاظ آمار نامه پايانانجام  ندياز فرآ
از افراد نمونه  درصد 40نشان داد حدود  يزديا يها هافتي

خود را اعالم  تيارائه شده رضا ياز خدمات آموزش
عامل  نيانگينشان داد م يدهقان يها هافتي .)9(نمودند

 يپرستعوامل سر ريپژوهش نسبت به سا يادهايبن
 يمهارت پژوهش هتوسع ،يتوسعه مهارت علم نامه، پايان
 رياز سا يمعناداربه طور  نامه پايان يابيارز نديو فرآ

 انيدانشجو يمند رضايتنمره  نيانگيم .عوامل كمتر بود
  .)10(بود يمعنادارتفاوت  يدختر نسبت به پسر دارا

از چند جهت  يپزشك التيمقاطع تحص يها هنام پايان
در واقع  نامه پاياننخست آن كه  است تياهم يدارا
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 يبرا قيتحق يو متدلوژ ،مهارت ،آموزش دانش
 نامه پايانهر  گرياز طرف د. است مقاطع نيا انيدانشجو

گردد  مي قلمداد انيدانشجو ريسا يبرا ييبه عنوان الگو
اطالع از ساختار مرسوم  يو برا مرجعكه به عنوان 

 ضرورت دارد كه نيبنابرا كنند مي دانشگاه به آن مراجعه
واحد  نيارائه ا يبرا نواخت كيمناسب و  يچهار چوب

گام سامان  نياول پژوهش ارائه گردد و و يآموزش
به درك درست از  يابيدست ،به امر پژوهش دنيبخش

باالخص از  فيو ضع وتو نقاط ق ها يتوانمند ،امكانات
 .است يقاتيتحق يها طرح انيمحققان و مجر دگاهيد
 نديجهت اصالح فرآ يروش كيدنبال ه ب يستيبا نيبرابنا
مشكالت ( نهيزم نيدر ا يبه اطالعات ازيكه آن ن ميباش

 قيتحق نيتا با انجام ا ميلذا بر آن شد .دارد) آن رامونيپ
دانشگاه  يدانشكده پزشك نكارورزا دگاهيد يبه بررس

مراحل  يفعل تيدر رابطه با وضع اصفهان يعلوم پزشك
 يكارورزان رشته پزشك نامه پايان فاعتا د بيتصو

  .مياصفهان بپرداز يدانشكده پزشك
  

  ها روش
در  89اول سال  مهيدر ن يمقطع يفيتوص مطالعه نيا

اصفهان كه جهت دفاع  يدانشكده پزشك جامعه كارورزان
 يدانشكده پزشك يبه معاونت پژوهش نامه پاياناز 

فر كارورز ن 82تعداد نمونه . انجام شد نمودند مي مراجعه
كه با روش نمونه ) نفر پسر 41نفر دختر و 41(شد  نييتع
 آوري جمعابزار  .انتخاب شدند يشمارهمه  يريگ

از  كرتيلاي  درجه 5 اسيكه با مق.اطالعات پرسشنامه بود
، موافقم 1موافقم  كامالً( .مخالفم بودكامالً تا  موافقمكامالً 

 ييروا .)5فم مخالكامالً و  2مخالفم  ،3ندارم  ينظر ،2
چند نفر از  يساخته از طرف تن پرسشنامه محقق

 يقرار گرفت و پرسشنامه دارا تأييد ردنظران مو صاحب
 يآلفا يثبات درون ييايپا بيضر .است محتوا ييروا

پرسشنامه  نيا .آمد به دست 86/0مطالعه  نيكرنباخ در ا
پروپوزال  بيتصو نديفرا يها هطيدر ح سؤال 27شامل 

 يها مهارتكسب  نديفرا ،در دانشكده بيتصو ،در گروه
 يقاتيتحق نيدفاع و ال نامه، پايانبودجه  ،قيروش تحق

مشخصات  طهيدر ح يتسؤاالو  علمي هيأت ياعضا
  شد  يطراح كيدموگراف

به روش آمار  ها هداد تياطالعات در نها آوري جمعاز  پس
مورد  SPSS-14 يافزار آمار نرم قياز طر يفيتوص
  .قرار گرفت ليحلو ت هيتجز

  
  نتايج

 41مرد و ) درصد  50( نفر 41( نفر  82 جامعه مورد مطالعه
و  يافراد بوم) 55()درصد 1/67(كه  بودند) درصد زن 50(نفر 

) نفر57(درصد  5/69. بودند يبوم ريغ) 27(درصد  6/25
درصد  9/65. هل بودندأمت )نفر25درصد  5/30مجرد و 

طور  به ها هپرسشنام هيكل. بودند 1380سال  يورود) نفر54(
كه  مينداشتاي  مورد پرسشنامه چيشده بودند و ه ليكامل تكم

 يها هافراد مورد مطالعه در گرو. به طور ناقص پر شده باشد
مربوط به  يفراوان نيشتريقرار داشتند كه ب يمختلف آموزش

 يها هو بعد گرو) درصد 4/13(نفر  11گروه اطفال به تعداد 
 8/9( نفر 8هر كدام تعداد  يو عفون يعموم يجراح ،يهوشيب

 4/29سه گروه  نيشود كه مجموعه ا مي را شامل )درصد
 6 يدهد و گروه داخل مي ليدرصد از افراد جامعه را تشك

 يها هتعداد نمون يآموزش يها هگرو هيو بق) درصد3/7(نفر
درصد از افراد 4/62 موضوع پروپوزال .را داشتند يكمتر

  . است دهيگرد بيتصو 1387 ،1386 ياه سالمطالعه در 
  

نظرات كارورزان در مورد  اريو انحراف مع نيانگيم :1 جدول
  نامه پايان يها نديفرآ

  ميانگين و انحراف معيار شاخص
  9/16±06/2  نامه در گروه  فرآيند تصويب پايان
  47/10±03/2 نامه در شوراي پژوهشي دانشكده  فرآيند تصويب پايان

  02/21±08/3  هارت روش تحقيقفرآيند كسب م
  21/±1102/4  نامه  فرآيند دريافت بودجه پايان

  13/±183/1  نامه فرآيند دفاع از پايان
  7/±0161/1  الين تحقيقاتي
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نمره  نيانگيم نيو كمتر نيشتريب كيبا توجه به جدول 
و ) 11/21(شاخص بودجه  بينظرات كارورزان به ترت

  .است )01/7( يقاتيتحق نيال
  
 نديفرآ يها كارورزان از شاخص يمند رضايتدرصد : 2 ولجد

  نامه پايان
عدم   رضايت   متغير 

  رضايت
  %4/35  %6/64  در گروه  نامه پايانفرآيند تصويب 
  %50  %50 در شوراي پژوهشي دانشكده  نامه پايانفرآيند تصويب 

  %4/52  %6/47  فرآيند كسب مهارت روش تحقيق
  %7/53  %4/46   نامه پايانفرآيند دريافت بودجه 

  %5/58  %5/41  نامه پايان فرآيند دفاع از
  %3/57  %7/42  الين تحقيقاتي

  
 نيو كمتر نيشتريكه ب ميشو مي با توجه به جدول دو متوجه

 نامه پايان بيتصو ندياز فرآ بيكارورزان به ترت يمند رضايت
 5/41( نامه پاياندفاع از  نديو فرآ) درصد 6/64(در گروه 

  .ستا )درصد
عنوان  افتنيدرصد از افراد مورد پژوهش  درصد 5/58

 3/79. دانند مي آسان نامه پايانمناسب را جهت انجام  يپژوهش
امكان انتخاب  نمودند كه انياز افراد مورد پژوهش ب درصد

از  درصد 01/55. استاد راهنما توسط كارورز وجود ندارد
 نامه انپاي ييراهنما يسقف برا نييتع افراد مورد پژوهش

استاد  يعلم يهمكار زانياز افراد م درصد 3/57 بودندو قمواف
 1/45. دانند يرا مطلوب نم نامه پايانراهنما را جهت انجام 

استاد مشاور جهت انجام  يعلم ياز افراد از همكار درصد
 ازيمورد ن التيافراد از تسه درصد 21/34 مطلوب و نامه پايان

 درصد 38/45 .داشتند تيرضا در گروه نامه پايانجهت انجام 
امر  يجهت ارتقا ينيبال يها هگرو يمعاون پژوهش نييبا تع

علوم  يپژوهش يادغام شورا درصد 61/41 پژوهش موافق و
اعالم  امر پژوهش مطلوب تيفيك شيجهت افزا ينيو بال هيپا

حوزه معاونت  رساني اطالعاز افراد  درصد 4/63 .نمودند
را مطلوب  تيوب سا قياز طر مهنا پايان نهيدر زم يپژوهش
اصول اخالق  تياز رعا افراد درصد 8/59 نمودند و اعالم
خود را اعالم  تيكارورزان رضا يها هنام پاياندر  يپزشك
جامع گذراندن  يراهنما هيافراد از ته درصد 4/91 .نمودند

 81/51. دانند مي يجهت استفاده كارورزان ضرور نامه پايان
مختلف  يواحدها ياز افراد مورد مطالعه از همكار درصد
با  درصد 8/70داشتند و  تيرضا نامه پايانامور  نجامجهت ا

موافق  نامه پايان تيفيك يجهت ارتقا يگروه يقاتيانجام تحق
كردن چاپ مقاله منتج از  ياز افراد اجبار درصد 91/38. بودند
   .دانستند مي رامور پژوهش موث تيفيك يرا در ارتقا نامه پايان

 جيكه نتا ميخصوص الزم دانست نيدر ا توجه به كمبود منابع با
كه در  يتا در صورت ميسيگسترده تر بنو مطالعه را

انجام از آن استفاده اي  مطالعه نيبخواهند چن گريد يها هدانشگا
  .ندينما
  

  بحث
كارورزان  دگاهيد يمطالعه بررس نيا يهدف كلهدف 

اصفهان در  يه علوم پزشكدانشگا يدانشكده پزشك
در  نامه انيموضوع پا بيتصو نديفرآ تيخصوص وضع
كسب مهارت  نديدانشكده، فرا يپژوهش يگروه و شورا

و بر . بود يقاتيتحق نيبودجه، دفاع و ال ق،يروش تحق
گرفت كه  جهينت توان يمطالعه م نيا يها افتهياساس 

به درصد از افراد مورد پژوهش  50درصد و  6/46 زانيم
در گروه و  نامه انيموضوع پا بيتصو ندياز فرا بيترت

 6/47. داشتند يمطلوب تيدانشكده رضا يپژوهش يشورا
 قيكسب مهارت روش تحق نديدرصد كارورزان از فرا

مطالعه با پژوهش رادافشار  نيا جهيداشتند و نت تيرضا
به آموزش اصول  ازيدرصد از افراد ن 4/66داد  نشانكه 

را عنوان نموده بودند  نامه انيپا نيو نگارش و تدو
درصد افراد مورد پژوهش در  5/58). 8(استهماهنگ 

 يمناسب برا يآسان بودن انتخاب عنوان پژوهش نهيزم
آن با با مطالعه  جهياعالم موافقت نمودند كه نت نامه انيپا

درصد افراد مورد  4/71كه نشان داده شده  رراد افشا
نتخاب موضوع مناسب را ا نهيدر زم ييپژوهش راهنما

نموده هرگاه  انيكانتر كه ب يها افتهيالزم دانستند و با 
عالقه  نديخود موضوع پژوهش را انتخاب نما انيدانشجو

مطابقت  دهند ينشان م نامه انينگارش پا يبرا يشتريب
 التياز تسه قيتحق فراددرصد ا چهل و پنج ).11(دارد
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بودجه جهت  نديآدرصد از افراد از فر 4/46و ازيمورد ن
داشتند كه با مطالعه راد افشار كه  تيانجام پژوهش رضا

جهت  ازيبر وجود امكانات مورد ن تأكيددرصد  2/76آمده 
 شيافزا يدانستند و در پژوهش بهزاد يمطالعه را ضرور

تبادل  يرا برا نهيزم يتمنابع اطالعا ،يمكان ،يامكانات مال
). 7(مطابقت دارد كند يپژوهشگر آماده م انينظر دانشجو

 نامه انينمودن چاپ مقاله منتج از پا يدر خصوص اجبار
 جهيموضوع موافق بودند و نت نيدرصد افراد با ا 49

درصد  4/71 كه نيبر ا يحاصل با پژوهش رادافشار مبن
 3/57 ).8(است گبه چاپ مقاله داشتند هماهن شيافراد گرا

 يلمع يهمكار نهيدر زم قيدرصد از افراد مورد تحق
افشار  راد افتهيبا  جهينت نينداشتند ا تياستاد راهنما رضا

عامل انتخاب استاد راهنما نحوه  نيتر مهمكه نشان داد 
 تواند يآسان به استاد راهنما بود م يو دسترس يهمكار

و  اوبرگپژوهش م يها افتهيو با ). 8(جهت باشد كيدر 
كه نشان داد به نظر  زين يبه نقل از بهزاد ترزيپ

استاد راهنما تسلط  يها يژگيو نيارزشمندتر انيدانشجو
حضور و  ،يمنددر رابطه با پژوهش عالق يموضوع

  ).7(استاد راهنما است هماهنگ است ييبايشك
كه نشان داده  زيمطالعه با مطالعه چنگ نيا يكل جهينت

نامه از ديدگاه اساتيد  مشكالت روند اجراي پايان نيتر مهم
نويس  مناسب طرح، تصويب پيش راهنما، تأمين بودجه

نامه در شوراي گروه و شوراي پژوهشي دانشكده  پايان
و همچنين آموزش دانشجو براي مرور متون و 

هاي تحقيقاتي  آگاهي از اولويت چنيننويسي و هم مقاله
نامه هماهنگ  انينمودن پا ياريكشور بوده است و اخت

  ).12(است
  

  گيري نتيجه
حاضر نشان داد  مراحل پژوهش  جينتا يبه طور كل

مختلف آن از  يها طهيو ح نامه پايانو دفاع از  بيتصو
به . برخوردار است  يفراوان تيكارورزان از اهم دگاهيد

اتخاذ شود تا با  يريها تداب در دانشگاه يستيبا يعبارت
و ) و دفاع بيتصو طيمراحل و شرا(نامه  نييآموزش آ

اخذ واحد قبل از  انيق به دانشجويروش تحق وهيش
آزاد بودن دانشجو جهت انتخاب موضوع و  نامه، پايان

بالفاصله پس از  نامه پايانارائه بودجه  ،استاد راهنما و
 علمي هيأت ديكه اسات يطيو فراهم نمودن شرا بيتصو

پژوهش و آموزش داشته  يرا برا يعالقمند زمان خاص
  .باشند

  
  قدرداني

 شگاه علومدان يمعاونت پژوهش تياز حما لهينوسيبد
 يدانشكده پزشك يمعاونت پژوهش و اصفهان يپزشك
سركار خانم دكتر  ،دكتر طالب آزرم يجناب آقا نيهمچن

و خانم زهرا  ياكبر يمهندس مجتب يآقا، يزدينسترن ا
  .مينما يجهانبخش تشكر م
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Masoumeh Mahmoudi1, Maliheh Mahmoudi2, Ayatollah Sohrabi3, Ali Moradi4 

 
Abstract 
 
Introduction: Thesis is the last part of graduate programs, especially general medicine program, in which 
students engage in research work related to their academic disciplines, and publish the results of the thesis 
(according to the existing regulations). Assessment of Interns’ view about existing thesis-related rules can 
lead to revision and qualitative and quantitative improvement of thesis process (i.e. topic approval, research 
skills, budgeting, thesis defense, and research line). 
Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted on medical interns who defend their thesis 
and graduated in 2010. 82 interns were selected through census method. Data gathering was done using a 
researcher-made questionnaire (alpha cronbach coefficient= 0.86). Data analysis was done using 
descriptive statistics. 
Results: The Results showed the mean score of thesis topic approval process in educational group 
(16.9±2.06), thesis topic approval process in the research council (10/47±2/03), research skills 
(21/02±3/08), budgeting process (21/11±4/02), defense process (13/1±1/38), and research line (7/01±1/61). 
Conclusion: Based on the results, most interns had very little satisfaction. It seems that it is necessary to 
plan some workshops about research methodology, writing proposals, budgeting, writing a thesis and papers 
for interns. 
 
Keywords: intern, approval process, Thesis defenses, Isfahan 
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