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گزارش موردی چیست؟
چه ويژگی بايد داشته باشدموردیگزارش يك
چه بیماری های میتواند به عنوان يك گزارش موردی نوشت
تفاوت بین گزارش موردی و گزارش موارد

موردیيك مقاله گزارش ساختار
 موردی مراحل نگارش يك مقاله گزارش
 مقاالت گزارش موردی داوریفرم
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انواع مطالعات

اپیدمیولوژی  

تجربی

(مداخله ای)

مشاهده ای

توصیفی

تحلیلی

Case report

Case series

Cross sectional

(Survey)

Cohort

Case-Control

Randomized 

controlled trials

Quasiexperimental (Non randomized or non 

control trial)
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 نکاترا که حاوی نادریکه پژوهشگر مورد گزارشات موردی  پژوهشی است

.می کندگزارش پژوهش توصیفی است را در قالب تازه و مبهم 

 استشکل از مکاتبات پزشکینخستین گزارشات موردی.

 و در مورد موضوع مشخص در پزشکی هستند  و از اين رجزو اولین نوشته ها

.مشاهدات مستقیم را نشان میدهندکه اين نوشته ها 

 اين برای شروع  مطالعه دريك راه عالی برای دانشجويان پزشکی و شاغلین

.  می باشندزمینه 
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 نظريه جديدتوصیفی از يك

 داردواضحپیام

 شود تعمیم داده می تواند

 م ك کمك بزرگ برای علييك گزارش موردی منتشر شده می تواند

استشروع علمی و يك ضمیمه عالی برای يك پزشکی
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 داشته باشدجذابیتموضوع بايد.

 باشدمنحصر به فرد.

 برای بیان کردن داشته باشدمطلب جديدی.

نادر باشد
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 هر موضوع نادری برای يك گزارش
.مورد مناسب است

    صحیح
       غلط
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 آموزشیگزارش مورد

 بیماریبین عاليم وغیرمعمولارتباط

 درمانرونداتفاق نامعمول در طی

ندمی ککمك بیماری خاصيكبیماری زايیکه به توجیه يافته هايی

و يکتا در يك بیماری خاصنامعمول يافته های

خاص به کار گرفته شدهدرمانی روش های

دارويی خاصعوارض درمانی و غیرمعمولپاسخ های
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كپزشيكجالب و نادر تجربیاتو انتقال اطالعاتبرایراهی
.باشدمیمحققینديگربه 

 ج نتاي، بالینینشانه هایعاليم و معموالً شامل موردهاگزارش
تاًنهايو ارائه شده تشخیص احتمالی و انجام شدهآزمايش های

آسیببررسیهایآن مورد خاص، تا پیگیری و سرانجام 
.شدبامیمتغیرغیرمعمولتشخیصیرويکردهایو شناختی
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 بیماراناز درگروهیجالب مشاهده شده خصوصیاتوگزارشتوصیفبرای
.استفاده می شود 

- (فرضیه سازی )تحلیلیبرای طرح مطالعات مطالعه مقدماتی
-انجام می شود دوره زمانی محدود يكدر.
- به گروه شاهد نداردنیاز.
- شاخصهایمعموالٌواست آزمونهای آماری مجاز

می شود مقايسه ( Norm)حاصل با يك عدد ثابت  



 وقوع بیماری، ممکن نیستفراوانیتعیین.
بهنیزنادروقايعحتیچون.گیرندقرارطبابتروشدرتغییرمبناینبايد

.دهندرویباهماستممکنشانسحکم

 را ( ماریيا بی)و پیامد ( ريسك فاکتور)بین مواجهه رابطه علیتی نمی تواند

.  نداردفرضیه وجود آزمونبه عبارت ديگر امکان . بررسی کند

Case Seriesو Case Reportمعايب و محدوديتهای مطالعات 
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مقدمهبخـشسـهشـامل” مـوردیگـزارش“ میالدی1983از سال قبـل  ،
.  بودبحثو مورد معرفی

وخالصه ،  مقدمه و بررسی متون، معرفی بیمار قسمت 5حال حاضر  به ادر
تبديل شدپیشنهاداتو گیـرینتیجهبحث

 تـا 1500در حدود ” موردیگـزارش“ يـكبـرایپیشـنهادیحجم
کلمـه 2500

20 میباشدرفـرانس30تـا .
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1% عنوان 
10-20% مقدمه 
15-25% روشها 
25-35% نتايج 
20-30% بحث 
5-10% تقدير و تشکررفرنس ها و

5% چکیده
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عنوان

چکیده

مقدمه 

روش اجرا

يافته ها

عنوان

چکیده

شکلها

جداول

يافته ها،بحث،مقدمه،مواد،روشها،منابع

جلب توجه

حجم

بحث و نتیج گیری
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عنوان
خالصه

معرفی مساله مورد بحث. الف
نقد مقاالت مرتبط. ب
خالصه. ج
(شرح حال پرستاری)معرفی بیمار

الف ـ معرفی شرايط بیمار
ب ـ تاريخچة بیماری و سیرآن

ج ـ معاينات بالینی
د ـ تستهای آزمايشگاهی و ساير 

تستهای پاراکلینیك
ه ـ پیشآگهی مورد انتظار  و  اتفاق

افتاده
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مقدمه و مـرور متون
الف ـ منابع مورد استفاده

ب ـ کلمات کلیدی مورد استفاده
 بیان اهمیت و علت گزارش اين )بحث

(موضوع
الف ـ بیان فرضیه مقاله

با ارايه )ب ـ سیر تشخیص و درمان 
(جدول، شکل و تصوير

مداخالت دارويی، )د ـ سرانجام بیمار 
عوارض، پیامدهای ايجاد شده و 

(شـرايط نهايی بیمار
 نتیجه گیری و پیشنهادات
(چه میآموزيم؟)
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100 اسـتکلمـه250تا.

 است بدون ساختار معموال

مقـدمه، هدف، معرفی مورد، بحث و نتیجـه گیـریچهـار بخش شـامل

.  میباشـد

 مورد نوشته شودپس از تنظیم کل گزارش چکیده

 میباشـدتـابع مقـررات هـر مجلـهتا حـدی اين فرمت  .
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باشدجذاب.

داشته باشدپیوستگی.

 ـتاس” مـرور سیسـتماتیك“بیشتر شبیه به نوشـتن يـك.

 نشودسه پاراگراف بیشتر از.

 نیستنیاز بـه آوردن تیتر مقدمه.
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 اسـتمورد معرفی” موردیگزارش “يكاصلیبخش.
 ا بمیکندرد را مـرتبطغیـرتشـخیصهـایکـهآزمايشـاتیو معاينـاتتمام

.نمايدذکرجـزئیات
 دداریخـونمیکندکمكمشابه با آن شرايطرد بـهکـهطبیعـیيافتـةذکـراز

.  نمايد
 رددگذکـراو منجر نشودشناسـايیبه کهتا آنجا بیماردموگـرافیكمشخصات  .
شـودآورده راديولوژیهایکلیشهو تصاوير.
مـرتبطفعلیگزارش شرايطبا کهبیمارآلرژيهایو دارويـی، غـذايیعـادات

.گرددذکربايـد، اسـت
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.  پاسـخ گفتـه شــودسـئوال عمـده بحث بايد بـه سـه در 

 چیــست؟ايـن مـورد اهمیـت

 ؟اين ويژگی را به درستی انتقال مـیدهـدنوشتار فعلـی آيا

 میکندمنتقلکارانچه نکـات علمــی بـه سـاير همــنوشتـار اين.
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است”  مـوردیزارشگــ“يـكقسمــت رينــمهمت

مـوردآمـدهاطالعات به دست شده و ذکرمورد منحصر به فرد ويژگـیهـای

.  گیردقرار بررسی

 مشابه بحث گرددمـواردسـايربـاآن تضادهایمشابهت ها و

شودذکـرمیگردداسـتخراجمـوردايـناز کهجديدینکات.

گیـردقـرارتحلیـلو بحـثمـوردبايدبیمارنهايیوضعیـت.

بسیار مهم استمطلـبانتقـالبرای الگـوريتـميكذکـر.
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نباشدپـاراگرافيـكاز بیشـتر.
کرذشواهدبر مبتنیبحثو متـونمـروربخـشبر اساس گیرینتیجه

شود
گرددارائـهتکمیلـی تحقیقـاتبـرایاحتمـالیپیشنهادات  .
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افته يپیشنهادهای ارائه شده در انتهای بحث بايستی از 
و حل محدوديت ها و  در راستای های مطالعه استخراج 

.باشدقابل اجرا 
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ارائه مناسب استبرایمقاله عنوان.

 نادر استو مهم مداليندر انجام شده جستجویمورد گزارش شده بر اساس.

 میسازدرا ممکن بیماریو درمان تشخیصشرح حال ارائه شده روند.

میکنداضافه پزشکیبه منابع جديداطالعات موردیگزارش اين

شده استبیانخوبیمرتبط به بالینیهایيافته.

گزارش شده استخوبیمرتبط به پاراکلنیكهایيافته.

داردمهمینتايجمورد گزارش شده معرفی.

کرده استبیانرا نتايجروشنیبه نويسنده.

مقاالت گزارش موردی داوری فرم 


