پژوهشگر ارجمند
با سالم و احترام
واحد ترجمان و تبادل دانش معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی قزوین در نظر دارد نتایج کاربردي طرحهاي
پژوهشیی پژوهشیگران وود را ب منظور اشاع و ترویج یافت هاي علمی تحقیقات گردآوري نموده و یافت هاي ارزشمند این
مطالعات را در قالب پیامهاي مرتبط ب مخاطبین مختلف وود در جامع اطالع رسییانی نماید .بر این اسییار راهنماي نگار
فرم ترجمان و نتایج کاربردي دانشیگاه علوم پزشکی قزوین در ذیل با هدف انتشار اطالعات معتبر ،صحیح و منطبق بر یافت
ها ارائ می گردد.
مخاطبین پژوهش:
”گروه مخاطب“ اسییتداده کنندگان بالقوه از نتی تحقیق شییما ه.ییتند .توج کنید ک سییایر محققین تناا بخشییی از گروه
مخاطب شیما می باشیند .هر فرد یا گروهی ک بتواند در راسیتاي دستیابی ب نتی ناایی پژوهش شما تأثیر بگذارد یا تأثیر
بپذیرد ،جزو مخاطبین شما قرار دارد .
 در انتقال پیام باید نوع تصمیم و نوع محیطی ک تصمیم سازي در آن ان ام می شود در نظر گرفت شوند،
 باید در این مرحل ب ووبی مخاطبین وود را شناسایی نمایید.
بنابراین توج فرمایید ک :
 )1چ ک.ی می تواند بر اسار پژوهش اقدام کند؟
 )2چ ک.انی می توانند بر این افراد تاثیر بگذارند؟
 )3با کدام گروه مخاطب ب باالترین درج از موفقیت وواهید رسید؟
لطدا در تعیین نوع مخاطب ب توضیحات ذیل توج فرمایید
 بیماران و مردم :طرح پژوهشی براي زندگی روزمره مردم و بیماران داراي پیام باداشتی یا درمانی است .
 ارای دهندگان ودمات باداشتی و درمانی :پیام طرح پژوهشی در نحوه ارای ودمات تغییر ای اد می کند .
 مدیران و سیاست گذاران سالمت :پیام تحقیق در برنام ریزي و سیاست هاي کالن سازمانهاي زیرم موع وزارت
باداشت و دانشگاه هاي علوم پزشکی تاثیر گذار است.
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ویژگیهای پیام:
پیام هاي اصلی موجود در صدح اول والص اي از یافت ها نی.ت ،بلک شامل نکات کلیدي مام حاصل از پژوهش است ک
باید ب گو

سیاستگذاران و مدیران رسانده می شود و شامل موارد زیر می باشد:



نگار



نتی گیري شداف از یافت هاي مطالع ؛
بیان درر هایی ک مدیر یا سیاستگذار میتواند از پژوهش مربوط بگیرد؛
بیان کاربردهاي پژوهش براي مدیران و سیاستگذاران؛




فارست وار یافت هاي اصلی ب طوري ک توسط سیاستگذاران و مدیران درک شود؛

بیان مامترین نتایج کاربردي حاصیل از طرح ب زبان ییر تخصیصی باید ب صورت موردي و ب صورت ساده و قابل درک
براي کلی مخاطبین مورد نظر باشد.
در بیان سییواالتی ک هنوز پاسیید داده نشییده اسییت قدر این ق.ییمت باید از بیان جمل کلیش ی اي "نیاز ب تحقیقات بیش یتر"
وودداري شود و ب طور شداف بیان شود ک چ
 در گزار

سوال هایی در پژوهشهاي بعدي باید پاسد داده شوند).

یا مقال وود مشخص کنید ک عمالً با نتی

مطالع شما چ می توان کرد.

 توج کنید ک حتماً یک مطالع من ر ب پیامی ک بتوان بر اسار آن اقدام کرد من ر نمی شود.
 پیام قابل انتقال شما از ”م موع اي از پژوهش ها“ باتر بدست می آیند تا از گزار

مندرد پژوهشی یا نتایج یک مطالع ،

ب عبارت دیگر ان ام متاآنالیز و بررسی مروري منظم براي تای پیام مدید تر از مطالع هاي مشاهده اي ه.تند.
 مطالعات مندرد ب ندرت من ر ب اتخاذ تغییر می شوند زیرا شواهد کافی ندارند.
شیوه نگارش متن گزارش های دانشگاه
متن گزار

باید با برنام  Word2010ب باال ،قلم فارسی  2Mitraبا فونت  ،12قلم انگلی.ی  Times New Romanبا

فونت  11تایپ شده باشد قبراي عناوین و فارست از فونت  boldاستداده نمایید).
کلی کلمات در متن ب فارسیی نوشیت می شیود .در صورت نیاز کلم التین مورد استداده در داول پرانتز یا زیر نویو نوشت
شود  .منابع ب شیوه ونکور و ب ترتیب ورود در متن آورده شود و فقط کلی منابع استداده شده در رفرنو بیاید
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