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 بسمه تعالی

 

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان بوشهر

 معاونت تحقیقات و فناوری

 فرم ترجمان دانش

 عنوان طرح

.................................... 

 عنوان پایان نامه 

............................... 

 مجری اصلی طرح

......................... 

 دانشجو

................ . 

 تاریخ تصویب طرح 

.......................... 

 تاریخ پایان طرح

........................... 

 کد طرح 

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

نموده است. هدف این سامانه انتشار  های سالمت کشورپایگاه نتایج پژوهشاندازی اقدام به راه های نظام سالمتحاصل از پژوهش

های مناسب و برای بندی، با دستهسریع،های سالمت کشور به روشی امن، صحیح سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از پژوهش

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

لذا نموده است.  های سالمت دانشگاهپایگاه نتایج پژوهشاند( از طریق به اتمام رسیده 1396)که از ابتدای سال  های پژوهشیطرح
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پیام استخراج شده از طرح پژوهشی خود را در فرم ترجمان دانش شود، های پژوهشی درخواست میریان محترم طرحاز کلیه مج

 درج نمایند تا اقدام الزم به عمل آید.

بایست حتما به زبان چکیده و یا خالصه علمی گزارش پایان طرح نیست و میالزم به یادآوری است که پیام ترجمان دانش 

 . ای که فرد ناآشنا به پژوهش آن را کامال درک کندبه گونهنگارش شود،  روشن و غیرتخصصیکامال شفاف و 

 : ) متفاوت با عنوان پژوهش بوده و باید در قالب عبارت و یا جمله خبری از نتایج پژوهش باشد(عنوان خبر

 ............................... 

 

 :زمان چند گروه هدف وجود دارد()امکان انتخاب هم های هدفگروه

ها و مردمرسانه      سیاستگذاران پژوهشی 

 پژوهشگرانمتخصصان و     سیاستگذاران درمانی 

 های تخصصی مرتبط با پژوهش:رشته

 :بخش زیر باشد( 3کلمه تنظیم شده و شامل  300)پیام باید با توجه به نوع مخاطب، حداکثر در متن پیام 

 اهمیت موضوع  •

 

.............. 

 ها ترین یافتهمهم •

.................... 

 

 پیشنهاد برای کاربرد نتایج 

............................. 

 ..................... :هاکلیدواژه

 نشانی اینترنتی مقاله علمی منتج از طرح:

 


