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   دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری

 کارگروه ترجمان دانش 
 

 راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش در پایان نامه 
 

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت گردآوری، انتشار و اشاعه نتایج  

مانه انتشار  نموده است. هدف این سا  های سالمت کشورپایگاه نتایج پژوهشاندازی  نظام سالمت اقدام به راه  هایژوهشحاصل از پ 

و برای    های مناسببندیسریع، با دسته   های سالمت کشور به روشی امن، صحیح،سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش

ت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به انتشار پیام ترجمان دانش  ذینفعان مشخص است. در این راستا معاون

نموده است. لذا    دانشگاهی سالمت  هاپایگاه نتایج پژوهشاند( از طریق  به اتمام رسیده  1396از ابتدای سال    های پژوهشی )کهطرح 

شود، پیام استخراج شده از طرح پژوهشی خود را در فرم ترجمان دانش  های پژوهشی درخواست میاز کلیه مجریان محترم طرح

 عمل آید. درج نمایند تا اقدام الزم به

 

پژوهشي   - یا    مخاطبان طرح  افراد  بهمیکه    هاییسازمان)لطفاً  اتوانند  نتایج  طور مستقیم  پژوهشز  را    کننداستفاده    این 

 ( مشخص نمایید

 

 استخراج و نگارش پيام پژوهشي  -
 : دییتوجه فرما ریکات زن  بهلطفا در نگارش پیام پژوهشی 

است.   • پژوهشی  پیام  نگارش  اصلی طرح مسئول  د  کهیدر صورتمجری  ا  یاصل  یاز مجر  ریغ   یگریفرد  را    نیطرح  فرم 

   باشد. دهیطرح رس یاصل یمجر دیی قبال به تا امیپالزم است متن  د، ی نمایم لیتکم

به ویرایش داشته باشد، فرم ترجمان   پیام نیاز   درصورتی کهترجمان دانش،    کارشناس توسط  پژوهشی    ام یپ   یس از بررسپ  •

 ارجاع داده خواهد شد. طرح  یاصل یمجردانش از طریق ایمیل جهت ویرایش به 

کامال شفاف و روشن و بایست حتما به زبان  و می است  چکیده و یا خالصه گزارش پایان طرحمتفاوت از  پژوهشی  پیام   •

 .  مال درک کندشنا به پژوهش آن را کا ای که فرد ناآبه گونهنگارش شود،  غیرتخصصی 

اینکه • به  پژوهشیخبرها  یاصل  نیمخاطب  باتوجه  اول رسانه  ی  و مردم  در درجه  به   هستند،ها  از  بردن کار  تا حد ممکن 

  گردد. یعامه مردم نامفهوم است در عنوان و متن خبر خوددار یکه برا یواژگان و اصطالحات تخصص
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و  در   • پژوهشمتن  عنوان خبر  امکان  ی  پیام  بتاحد  پرهه از  اختصارات  بردن  از  .  گردد  زی کار  استفاده  در  اجبار  در صورت 

 .  دییارا در متن ذکر نم کلمات یمعادل فارس ی،سیانگل یکلمات اختصار

 

 (:سطر یک /کلمه 20)حداکثر   پژوهشی پیام يا خبر الف. عنوان 

 . شودینوشته م پژوهش افتهی  نیترهمبر اساس ماست که  ییک جمله خبر شامل  و بوده  متفاوت با عنوان پژوهشعنوان خبر  *

بخش    3و شامل    وده تنظیم شکلم  300حداکثر در    ، یبه زبان فارس)پیام باید با توجه به نوع مخاطب،    پژوهشی   متن پیام ج.  

 : زیر باشد(

موضوع • مقدمه  :اهمیت  کوتاه  شامل  حدای  به    4-3  در  آن  در  که  است  هدف  اهمیت  ،مسأله  بیانجمله  پژوهش    و 

 شود.میپرداخته 

برای   قابل فهم  و و به زبان ساده    یاصلی پژوهش را بدون استفاده از واژگان تخصص  امی ها و پ یافته:  هاترين يافتهمهم •

عام  م یافتهخاطب  نمایید.  بایستیبیان  پژوهش  ارتباط   باشد.  آماری  هایگزارش   و  اطالعات  فاقد  های  وجود  صورت  در 

 . د یینما انیکرده و داشتن ارتباط را ب زیپره  "ردایمعن"دو پارامتر، از درج واژه  نیدار بیمعن

نتايج • کاربرد  برای  اختصا:  پیشنهاد  صورت  به  پژوهشگر  بخش،  این  ودر  مهم  صی  نتایج  عملی،  کاربردهای  ترین 

 ارائه شده باشد.  ی پژوهشهاترین یافتهپیشنهادها باید براساس مهم نویسد. پژوهش را می

   : )فاقد معادل التین و یا اختصارات باشد( هاکلیدواژه •


