
 

 

مركز توسعه و هماهنگي اطالعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت گردآوري، انتشار و اشاعه نتايج حاصل   

هدف اين سامانه انتشار سريع . نموده است هاي سالمت كشور پايگاه نتايج پژوهشاندازي  هاي نظام سالمت اقدام به راه از پژوهش

هاي مناسب و براي  بندي هاي سالمت كشور به روشي امن، صحيح ،سريع، با دسته اخبار مستند و مبتني بر شواهد از پژوهش

انش در اين راستا معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اقدام به انتشار پيام ترجمان د. ذينفعان مشخص است

لذا . نموده است هاي سالمت دانشگاه پايگاه نتايج پژوهشاز طريق ) اند به اتمام رسيده 1396كه از ابتداي سال (هاي پژوهشي  طرح

را در فرم ترجمان دانش شود، پيام استخراج شده از طرح پژوهشي خود  هاي پژوهشي درخواست مي از كليه مجريان محترم طرح

  .درج نمايند تا اقدام الزم به عمل آيد

بايست حتما به زبان  الزم به يادآوري است كه پيام ترجمان دانش چكيده و يا خالصه علمي گزارش پايان طرح نيست و مي

  . كنداي كه فرد ناآشنا به پژوهش آن را كامال درك  به گونهنگارش شود،  كامال شفاف و روشن و غيرتخصصي

  : )متفاوت با عنوان پژوهش بوده و بايد در قالب عبارت و يا جمله خبري از نتايج پژوهش باشد( عنوان خبر

  

  :)زمان چند گروه هدف وجود دارد امكان انتخاب هم(هاي هدف  گروه

  سياستگذاران پژوهشي�            ها و مردم رسانه�

  سياستگذاران درماني�          متخصصان و پژوهشگران�

  :هاي تخصصي مرتبط با پژوهش رشته

  :)بخش زير باشد 3كلمه تنظيم شده و شامل  300پيام بايد با توجه به نوع مخاطب، حداكثر در (متن پيام 

 )كلمه 50( اهميت موضوع •

با بياني قابل فهم، گويا و غير تخصصي به گونه اي كه برگرفته از نتايج پژوهش بوده  )كلمه 150(ها  ترين يافته مهم •

 .باشد آماري هاي گزارش و اطالعات فاقد و

  .ها ارائه شده باشد ترين يافته پيشنهادها بايد براساس مهم )كلمه 100(پيشنهاد براي كاربرد نتايج  •

  :)فاقد معادل التين و يا اختصارات كلمات باشد(ها  كليدواژه

 نشاني اينترنتي مقاله علمي منتج از طرح


