مقاله تحقیقی

دوفصلنامه آموزش پزشکی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل
دوره ششم ،شمارة  ،2بهار  -تابستان  ،3197صفحه 7-32

محمد رسول خزاعی ( ،3)Ph.Dعلی کریمی ( ،2)M.Dمحمد باقر حیدری ) ،1(M.Dمظفر خزاعی ()Ph.D

*4

 .3استادیار ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .2پزشک عمومی مرکز تحقیقات باروری و نا باروری ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .1استادیار ،گروه جراحی ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.
 .4استاد ،مرکز تحقیقات باروری و ناباروری ،دانشگاه علوم پزشکی ،کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران.

دریافت ،96/7/7 :اصالح ،97/5/8 :پذیرش97/5/31:

خالصه
سابقه و هدف :انجام و نگارش یک پایان نامه مناسب می تواند سر آغازی برای پیشبرد روند پژوهش و شکل گیری شخصیت علمی دانشجویان باشد .هدف تحقیق حاضقر
بررسی ویژگی های پایان نامه های دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در طی یک دوره پنج ساله ( )8811-29است.
مواد و روشها :در این مطالعه توصیفی -تحلیلی (مقطعی) ،فرم اطالعات جامعی بر اساس مطالعات قبلی تهیه و داده ها ی کلیه پایان نامه های سال هقای  11تقا پایقان 29
دوره پزشکی عمومی ( 948مورد) با مراجعه به کتابخانه مرکزی دا نشگاه و بایگانی واحد پژوهش جمع آوری و کد گذاری شدند .داده ها بقا اسقتفاده از برنامقه SPSS 16
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها :از  948پایان نامه 904 ،مورد ( )%14/56مربوط به گروه های بالینی و  83جلد ( )%86/86مربوط به گروه های علوم پایه و اختالف بین آنها معنی دار بود
( ،)p=0/000بین گروه های بالینی نیز اختالف معنی دار وجود داشت ( )p>0/06بیشترین نوع مطالعه توصیفی-مقطعی ( 34 ،)%82/49مورد ( )%80/3مدت زمان اجرای
بین  89-81ماه 10 ،مورد ( )%88/82محل نمونه گیری پرونده بیماران بستری ،اکثر پایان نامه ها ( )%25/51توسط یک استاد راهنما و توسط یک دانشجو ( )%25/95انجام
شده بود ،همچنین 812جلد پایان نامه ها ( )%31/49دارای مشاور آمار بودند .از نظر نمره ارزشیابی %68/15 ،نمره بین  83-81گرفته اند .بیشتر پایان نامه ها (80 )%66/81
تا  60صفحه داشته و  %86/51بین  80-90منبع داشتند ،همچنین  32مورد ( )%89/31چاپ مقاله داشتند.
نتیجه گیری :علی رغم تاکید گسترده سیاست گذاران آموزشی پژوهشی ،هنوز توجه کافی یه پایان نامه رشته پزشکی عمومی نمیشود.
واژه های کلیدی :پایان نامه ،پزشکی عمومی ،کرمانشاه.

مقدمه
یکی از مهمترین رسالت های دانشگاه های علوم پزشکی ،تولید علم از
طری پژوهش است و اکثر پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه ها در قالب پایان

پزشکی عمومی درایران 5 ،واحد درسی است و هدف آن آشنایی دانشجویان با
انجام تحقی و مسایل پژوهشی است .یکی از راه های پرورش محققان توانمند،
دانشجویان پزشکی به انتخاب و نگارش پایان نامه پژوهشی است.

نامه های دانشجویی انجام می شود ( .)8مطالعه درباره کیفیت پایان نامه ها و

تشوی

پروژه ها برای سیستم آموزش دانشگاهی اهمیت زیادی دارد زیرا می تواند به باال

دانشگاه های ایران سبک های مختلف انتخاب و نگارش پایان نامه دارند و بطور

بردن کیفیت پژوهش و آموزش کمک کند ( .)9پایان نامه ها به عنوان یکی از

کلی نگارش پایان نامه از اهمیت زیادی برخوردار نیست و متاسفانه این مهم در

مهم ترین فعالیت ها و منابع اطالعات پژوهشی دانشگاه ها و نخستین تالش

دانشگاه های علوم پزشکی نیز چندان مورد توجه نبوده و بیشتر بر افزایش مهارت

جدی و منضبط دانشجو در طول دوره ای خاص از تحصیل است که دانشجویان

بالینی دانشجویان تاکید می شود ( .)4ارائه یک پایان نامه مناسب می تواند

کارشناسی ارشد و دکترا موظف به تدوین آن می باشند ( .)8پایان نامه رشته

سرآغازی برای پیشبرد روند پژوهش در دانشگاه ها باشد .با توجه به جوان بودن و
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ویژگی های پایان نامه های رشته پزشکی ؛ محمدرسول خزاعی و همکاران

توانایی های بالقوه دانشجویان جهت انجام فعالیت های پژوهشی ،پرورش استعداد

 ANOVAیکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ( )p>0/06معنی دار در

و پویا کردن مهارت های بالقوه آنان ،می تواند در این زمینه موثر باشد ( .)6در

نظر گرفته شد.

اغلب کشورهای توسعه یافته نگارش پایان نامه از اهمیت باالیی برخوردار است و
نگارش یک پایان نامه مناسب ،نشانگر بلوغ علمی دانشجو می باشد ( .)5به عبارت
دیگر یک پایان نامه ،معیار خوبی برای ارزیابی توانایی های علمی ،مهارت های
علمی است (.)3

از تعداد  948پایان نامه 904 ،جلد ( )%14/56مربوط به گروه های آموزشی
بالینی و  83جلد ( )%86/86مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه (شکل  )8و

با همه اهمیتی که نگارش پایان نامه دارد،اغلب دانشجویان به پایان نامه با

اختالف بین گروه ها معنی دار بود ( .)p=000بین گروه های آموزشی بالینی نیز

یک وحشت و دلهره می نگرند و این امر موجب میشود تا پایان دوره تحصیلی آن

اختالف معنی دار وجود داشت ( )p>0/06و بیشترین تعداد پایان نامه ( 61جلد،

ها به لحظات تلخ و ناخوشایند مبدل شود ( )1و این موضوع در دانشجویان

 )%94/05مربوط به گروه آموزشی زنان 91-جلد ( ،)%88/58کودکان و

پزشکی بیشتر محسوس است .از طرفی سبک نوشتن پایان نامه ها در دانشگاه

روانپزشکی ،هر یک  95جلد ( )%80/31بود .کمترین تعداد پایان نامه مربوط به

های مختلف یکسان نیست و انواع بسیار متنوعی از آیین نامه ها مورد استفاده

گروه های آموزشی ارتوپدی ،چشم پزشکی و جراحی مغز اعصاب بود (شکل .)9

قرارمی گیرد ( .)2درحالیکه دستورالعمل اجرایی پایان نامه های دانشجویان

در هر گروه آموزشی نیز توزیع پایان نامه ها میان اعضای هیأت علمی یکسان

پزشکی عمومی در مورد توزیع پایان نامه ها بین اعضای هیات علمی دانشگاه،

نبود و در گروه های آموزشی زنان ،کودکان و روانپزشکی که تعداد پایان نامه ها

انتخاب اساتید راهنما و مشاور ،ارزشیابی نهایی ،فاصله زمانی بین ثبت تا دفاع و

بیشتر از سایر گروه ها بود ،اختالف معنی دار بین اعضا هیات علمی وجود داشت

مواردی از این قبیل ،نکات قابل توجهی را ارئه نموده اند (.)80

( )p>0/06و برخی اعضای هیأت علمی سهم بیشتر و برخی نیز فاقد پایان نامه

تا کنون مطالعات متنوعی ،پایان نامه های دانشجویان رشته های مختلف به

بودند.

ویژه رشته پزشکی را بررسی کرده اند که در بیشتر آن ها به ارزیابی شیوه نگارش
پایان نامه ها پرداخته شده است ( .)8،6،5،1در مطالعه قبلی ما خصوصیات پایان
نامه های رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در یک دوره  6ساله
( )18-13انجام شد که در آن توزیع نامناسب پایان نامه ها بین گروه های آموزشی
و اساتید هر گروه ،عدم رعایت برخی قوانین (زمان انتخاب تا زمان دفاع) ،عدم
چاپ مقاله ،عدم رعایت اصول نگارشی وجود داشت ( .)89پس از جلب توجه
مسئوالن آموزشی پژوهشی به اهمیت و نقش پایان نامه رشته پزشکی و برگزاری
کارگاه های متعدد جهت دانشجویان توسط کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز
مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ،انتظار بهبود برخی نقایص و مشکالت انتخاب

شکل  :1مقایسه توزیع پایان نامه ها در گروههای آموزشی

و ارائه این مدارک علمی وجود داشت .لذا هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های

علوم پایه و بالینی.

پایان نامه های رشته پزشکی کرمانشاه در یک دوره زمانی  6ساله ()8811-29
می باشد.

توزیع پایان نامه ها در گروه های آموزشی علوم پایه نیز اختالف معنی دار
داشت ( )p>0/06و بیشترین تعداد پایان نامه ها مربوط به گروه علوم تشریح3 ،
جلد ( ،)%9/2فیزیولوژی-فارماکولوژی و قارچ شناسی 5 ،جلد ( )%9/6و کمترین

مواد و روشها

تعداد مربوط به گروه های میکروب شناسی و تغذیه 9 ،جلد ( )%0/18بود (شکل

در این مطالعه توصیفی-تحلیلی (مقطعی) که مورد تایید کمیته اخالق

 .)8از نظر نوع مطالعه ،بیشترین تعداد از نوع توصیفی-مقطعی ( )%82/49و در

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه میباشد (کدKUMS.REC.

درجات بعدی توصیفی-تحلیلی ( ،)%99/19مورد-شاهدی ( )%84/69و کمترین

 .)1394.505ابتداء با جستجو در بانک های اطالعاتی ،مقاالت خارجی و داخلی

تعداد از نوع توصیفی-طولی ( )%8/55بودند و جهت کلی موضوع پایان نامه ها،

مرتبط استخراج و با استفاده از تجارب اساتید و مطالعات قبلی ،فرم جمع آوری

 892جلد ( ،)%68/69توصیفی و پس از آن تشخیصی 56 ،جلد ( )%95/23و

جامع اطالعات از متغیرهای مورد نیاز تهیه گردید .داده ها ی کلیه پایان نامه های

کمترین آنها نیز آزمایشگاهی85 ،جلد ( )5/58و آموزشی 5 ،جلد ( )%9/41بودند.

سال های  11تا پایان  29دوره پزشکی عمومی به تعداد  948پایان نامه به روش

از نظر مدت اجرای پایان نامه ها (از زمان تصویب تا دفاع) در مطالعه حاضر ،تعداد

سرشماری ،وارد مطالعه شدند به وسیله فرم های مربوطه که حاوی ،سئواالت

 34مورد ( )%80/3مدت اجرای بین  89تا  81ماه 68 ،مورد ( )%98/22کمتر از 5

عمومی در مورد گروه آموزشی ،نوع مطالعه ،مدت زمان اجرا ،چاپ مقاله ،استاد

ماه 44 ،مورد ( 81 )%81/96تا  84ماه 81 ،مورد ( 5 )%86/35تا  89ماه 89 ،مورد

مشاور و مشاور امار بود با مراجعه به کتابخانه مرکزی (جهت بررسی پایان نامه ها)

( )%4/23از  94تا  80ماه 6 ،مورد ( )%9/03بین  80تا  85ماه 6 ،مورد ()%9/03

و بایگانی واحد پژوهش (جهت بررسی پروپوزال پایان نامه ها) ،داده ها جمع آوری

بین  49تا  41ماه 4 ،مورد ( )%8/56از  85تا  49ماه و  9مورد ( )%0/19مدت

و کد گذاری شده و با استفاده از برنامه  SPSS 16و روش آماری  T-testو

اجرای بیشتر از  41ماه داشته اند.
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تجربی و بالینی ،توانایی شخصی برای تحقی پیرامون یک موضوع مشخص

یافته ها

9

Biannual J of Med Edu; Education Development Center, Babol Univ of Med Sci, 6(2); Spering & Summer, 2017-2018
Characteristics of medicine thesis in Kermanshah University of medical sciences; MR. Khazaei, et al

شکل :2توزیع پایان نامه ها بین گروه های آموزشی بالینی.
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شکل :3توزیع پایان نامه ها بین گروه های آموزشی علوم پایه.
از نظر محل نمونه گیری پایان نامه ها 10 ،مورد ( )%88/82از پرونده بیماران

آنها معنی دار نبود ( .)p<0/06تعداد منابع به کار رفته در پایان نامه های علوم

بستری 46 ،مورد %81/53 ،از جمعیت های خاص 81 ،مورد ( )%86/35از بیماران

پایه 40/62-و علوم بالینی 99/88-و اختالف بین آنها معنی دار بود( )p>0/06و

بستری بیمارستان 93 ،مورد ( )%88/9از مراجعین به درمانگاه 88 ،مورد ()%6/82

 %86/51پایان نامه ها بین  80-90منبع و  %95/23بین  90-80منبع داشتند و

از بیماران سرپایی 1 ،مورد ( )%8/88از مراجعین به مطب و و  8مورد ( )%8/94از

فقط  %8/56موارد بیش از  800منبع استفاده کرده بودند میانگین تعداد منابع پایان

سایر مکان ها نمونه گیری شده بود.

نامه های مربوط به علوم پایه برابر  40/62و بیش از این مقدار در پایان نامه های

عمده پایان نامه های مورد بررسی ( )%25/51فقط یک استاد راهنما داشته و

بالینی( )99/88بود .همچنین از مجموع  948پایان نامه 32،مورد ( )%89/31به

فقط  %8/88دو یا بیشتر استاد راهنما داشتند .از نظر مرتبه دانشگاهی%62/08 ،

عنوان مقاله به چاپ رسیده بود و اختالف بین گروه های علوم پایه و بالینی معنی

پایان نامه ها استاد راهنما مرتبه استادیاری %84/88 ،مرتبه دانشیار و %5/19

دار بود (( )p>0/06شکل)4

مرتبه استادی داشتند .از نظر تعداد دانشجویان انجام دهنده %25/95 ،توسط یک
دانشجو %8/88 ،توسط  9دانشجو و  8مورد توسط بیش از دو دانشجو انجام شده
بود .همچنین بیشتر پایان نامه ها ( )%31/49دارای مشاورآماری بودند و %68/88
استاد مشاور غیر از مشاوراماری داشتند %1/38 .پایان نامه ها نیز به صورت
مشترک بین اساتید راهنمای علوم پایه و بالینی راهنمایی یا مشاوره شده بودند .از
نظر نمره ارزشیابی %68/15 ،نمره بین  83تا  %83/84 ،81نمره بین  81تا ،82
 %5/99بین  82تا  90و  %4/65نمره کمتر از  83داشتند ،میانگین نمرات پایان
نامه های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه ( )81/52باالتر از پایان نامه

شکل  .4درصد تعداد مقاالت استخراج شده از پایان نامه

های بالینی ( )81/66بود ولی اختالف آنها معنی دار نبود(.)p<0/06
بیشتر پایان نامه های مورد بررسی ( )%66/81بین 80-60صفحه و فقط 9

بحث و نتیجه گیری

مورد بیش از  880صفحه داشته و میانگین تعداد صفحات پایان نامه های مربوط

در این تحقی  ،تعداد  948پایان نامه بررسی شد که اکثرا" ( )%14/56مربوط

به علوم پایه ( )45/09بیش از پایان نامه های بالینی ( )48/16بود ولی اختالف

به گروه های آموزشی بالینی بودند .در مطالعه حمزوی و همکاران نیز مشخص
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( )%13/8در مقابل گروه های آموزشی علوم پایه ( )89/3بود و در بین آنها

 6/4تا  90ماه بوده است ( .)83از نظر تعداداستاد راهنما 988 ،مورد ()%25/51

بیشترین تعداد مربوط به گروه های آموزشی روان پزشکی ،زنان وعفونی بود ()89

یک استاد راهنما و  1مورد ( 9 )%8/88یا بیشتر استاد راهنما داشتند که مشابه

در مطالعه علیشیری و همکاران نیز 913 ،پایان نامه مربوط به گروه های آموزشی

نتایج مطالعه حمزوی و همکاران بود که در آن  %21/2پایان نامه ها یک استاد و

بالینی و  82پایان نامه مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه بود .بیشترین

 %8/8آنها دو یا بیشتر استاد راهنما داشته اند ( .)89هم چنین در مطالعه ما بیشتر

تعداد پایان نامه مربوط به گروه داخلی ( 58عنوان) و کمترین آن ها مربوط به

پایان نامه ها 812جلد ( )%31/49دارای مشاور آمار بودند و  )%68/88(891استاد

گروه بهداشت  8عنوان بود( .)88اما در مطالعه صافی زاده و همکاران ،بیشترین

مشاور غیر از مشاوراماری داشتند

فراوانی به ترتیب مربوط به گروه های آموزشی پوست ،روانپزشکی ،پزشکی
اجتماعی و اپیدمیولوژی بود (.)84

از نظر نمره ارزشیابی %68/15 ،پایان نامه ها نمره بین %83/84 ،81-83
نمره  %5/99 ،82-81نمره  90-82و  %4/65نمره کمتر از  83داشتند میانگین

از نظر نوع مطالعه در بررسی ما ،مطالعات توصیفی و توصیفی-تحلیلی به

نمرات پایان نامه های مربوط به گروه های آموزشی علوم پایه ( )81/52باالتر از

ترتیب بیشترین و مطالعات توصیفی-طولی کمترین فراوانی را داشتند .در مطالعه

پایان نامه های بالینی ( )81/66بود ،در مطالعه علیشیری و همکاران میانگین کل

حمزوی و همکاران نیز ،بیشترین پایان نامه ها ،توصیفی–مقطعی و توصیفی و

نمره ای که گروه داوران به پایان نامه ها داده بودند  81/15±9/8بود( .)88بیشتر

مطالعات هم گروهی ،تجربی و تحلیلی گذشته نگر کمترین بود ( )89در مطالعه

پایان نامه های مورد بررسی ( 60-80)%66/81صفحه و فقط  %0/19بیش از 880

برقعی و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی گلستان بیشترین موارد پایان نامه ها از

صفحه داشتند و میانگین تعداد صفحات پایان نامه های مربوط به علوم پایه

نوع توصیفی-مقطعی و توصیفی و کمترین نوع ،از نوع تجربی ومورد-شاهدی

( )45/09بیش از پایان نامه های بالینی ( )48/16بود .از نظر تعداد منابع به کار

بوده است ( .)8در مطالعه سالم و همکاران در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان نیز،

رفته در نگارش پایان نامه %86/51 ،پایان نامه ها بین  90-80منبع و %95/23

بیشترین مطالعه از نوع توصیفی و کمترین آن مربوط به مطالعات همگروهی بود

بین  80-90منبع داشتند و فقط  %8/56موارد از بیش از  800منبع استفاده کرده

( .)86درمطالعه علیشیری و همکاران نیز بیشترین مطالعه ،مقطعی ( 899عنوان) و

بودند .میانگین تعداد منابع پایان نامه های مربوط به علوم پایه برابر  40/62پایان

کمترین مطالعه همگروهی ( 22عنوان) بود ( .)88در مطالعه خادمی و همکاران،

نامه ها و کمتر از این مقدار در پایان نامه های بالینی ( )99/88بود .در این تحقی

بیشترین توزیع فراوانی مربوط به مطالعات توصیفی بوده است که  %69از روش

از مجموع  948پایان نامه 32 ،مورد ( )%89/31به عنوان مقاله به چاپ رسیده بود،

تحقی مشاهده ای و  %41از روش های مداخله ای استفاده نموده اند (.)85

در مطالعه علیشیری و همکاران نیز از  98گروه آموزشی علوم بالینی و علوم پایه،

در مطالعه حاضر از نظر جهت کلی موضوع پایان نامه ها ،عمده پایان نامه ها
توصیفی و پس از آن تشخیصی و کمترین آنها نیز آزمایشگاهی و آموزشی بودند

 805پایان نامه دارای مقاله چاپ شده و  989عنوان فاقد مقاله چاپ شده بودند
(.)88

در حالی که در مطالعه حمزوی و همکاران ،پایان نامه های با موضوع کلی درمانی

در پایان باید اشاره کرد علیرغم افزایش کارگاه های آموزشی ( )81در مورد

بیشترین تعداد را شامل می شد و پس از آن تشخیصی و آزمایشگاهی و کمترین با

پژوهش و نگارش پایان نامه ،تغییر معنی داری در بهبود وضعیت پایان نامه ها

موضوع آمار و اپیدمیولوژی و آموزشی قرار داشتند (.)89

ایجاد نشده است ،لذا بنظر می رسد عالوه بر برگزاری کارگاه و سایر روش های

از نظر محل نمونه گیری پایان نامه ها ،بترتیب پرونده بیماران بستری،

آموزشی ،می بایست از نظارت جامع تر و با مکانیسم خاصی کنترل دقی تری بر

جمعیت های خاص ،بیماران بستری دربیمارستان ،مراجعین به درمانگاه ،بیماران

نحوی اجرا و نگارش پایان نامه ها انحام بگیرد .هنوز اشکاالت زیاد در روند

سرپایی و مراجعین به مطب بودند ،در مطالعه حمزوی و همکاران بترتیب بیماران

اجرای پایان نامه دانشجویان پزشکی وجود دارد ونگارش و روند تهیه آن از اهمیت

بستری ،پرونده بیماران و مراجعین به درمانگاه یا بیمارستان بوده است ( )89در

مناسبی برخوردار نیست.

مطالعه گوشه گیر و همکاران ،مکان نمونه گیری به ترتیب از مراجعین بیمارستانی،
پرونده های بایگانی بیمارستان و از جامعه بوده است (.)83
از نظر مدت اجرای پایان نامه ها (از زمان تصویب تا دفاع در مطالعه ما 34

تقدیر و تشکر

مورد ( )%80/3مدت زمان بین  89تا  81ماه و  %98/22کمتر از  5ماه داشتند و

این مطالعه با کد  KUMS.REC.1394.505در کمیته اخالق دانشگاه

 %0/19بیش از  41ماه طول کشیده بودند در حالی که در مطالعه حمزوی و

علوم پزشکی کرمانشاه به تصویب رسیده است .در پایان از همکاری تمامی کسانی

همکاران ،عمده پایان نامه ها ( )26%مدت اجرای کمتر از  94ماه داشته اند (.)89

که در این مطالعه شرکت داشته اند تشکر و قدردانی می شود.
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شد که بیشترین فراوانی پایان نامه ها مربوط به گروه های آموزشی بالینی

هم چنین در مطالعه ای گوشه گیر و هم کارانش مدت اجرای پایان نامه ها بین
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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Doing and writing the qualified thesis could be considered as the onset of the
research proceeding and formation of academic identity of students. The purpose of this study was to investigate the
properties of general medicine thesis at Kermanshah University of medical sciences during 5 years periods (20092013).
METHODS: In this descriptive-analytic (cross-sectional) study, a comprehensive information form was prepared
according to previous data. In addition, the contents of all general medicine theses during 2009-2013 (241 cases) were
gathered and coded from university library and archive of research center. Data were statistically analyzed using
SPSS16 program.
FINDINGS: From 241 theses, 204 volumes (84.65%) were related to clinical departments. and 37 cases (15.35%)
related to basic departments, and their difference were significant (p=0.000), also difference between clinical
departments were significant (p<0.05). The most studies were cross-sectional descriptive (39.42%); 74 (30.7%) cases
were performed within 12-18 months; 80 (33.19%) cases were sampled from hospitalized patient files. The most theses
(96.68%) were conducted by a supervisor and were dine by one student (96.26%). Further, 189 volumes (78.42%) had
statistical advisor. In term of evaluation scoring, 51.86% were scored between 17-18. The most of theses (58.18%) had
30-50 pages. 35.68% had around 10-20 references and 79 cases (32.78%) was published as a paper.
CONCLUSION: In spite of the extensive emphasis from educational and research politicians, there is no enough
attention to the theses of general medicine courses.
KEY WORDS: Thesis, general medicine, Kermanshah
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