
 دستورالعمل نحوه ارسال پیام پژوهش

 جهت پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور

 مجموعه دانشگاه ویژه مجریان محترم طرح های تحقیقاتی

 

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

 سالمت در کشور اقدام به راه اندازی  پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور به آدرسحاصل از تحقیقات نظام 

http://news.research.ac.ir  نموده است. هدف از راه اندازی این سامانه انتشار سریع اخبار مستند و مبتنی بر شواهد از

ب و برای ذینفعان و گروه های هدف مشخص پژوهش های سالمت کشور به روشی امن، صحیح و سریع، با دسته بندی های مناس

در این راستا کلیه مجریان محترم طرح های تحقیقاتی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، و دانشکده های تابعه و مراکز توسعه  است.

 بالینی و ... (موظف هستند در هنگام ارائه گزارش نهایی، نسبت به ارسال این پیام اقدام فرمایند.

 ات زیر در تکمیل فرم ضروری می باشد:ضمنا توجه به نک

 : یک جمله خبری بر گرفته از عنوان طرح تحقیقاتی باشد روتیتر خبر و عنوان خبر -1

 : لطفا یکی از گزینه ها انتخاب شود و متناسب با آن گروه هدف متن خبری درج گردد. در قسمت گروه های هدف -2

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

 کلمه( 50اهمیت موضوع ) -

 کلمه( 150مهمترین یافته ها ) -

 «پیشنهاد باید براساس مهمترین یافته ها ارائه شده باشند» کلمه( 100پیشنهاد برای کار برد نتایج ) -

 متن ارسالی به زبان فارسی باشد -4

 داری شود. خود پروپوزال یا مقاله -از ارسال چکیده -5

 مسئولیت محتوایی پیام به عهده مجری می باشد.  -6

 تکمیل و ارسال پیام جهت خاتمه طرح، کلیه طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه و مراکز تابعه الزامی می باشد -7

 ارسال گردد. Keshmir@sbmu.ac.irبعد از تکمیل به آدرس  -8

 

 تماس حاصل فرمایید. 22439787-8نیاز به اطالعات بیشتر، لطفا با کارشناس امور پژوهشی خانم کشمیر تلفن :در صورت 
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