
 
 معاونت تحقیقات و فنآوری

 طرحهای تحقیقاتی پیام پژوهشیفرم تهیه 

 

 

  رهگیری طرح تحقیقاتی( کد)شماره: 

 پایان نامه/تحقیقاتی طرح کامل عنوان: 

 مجری اصلی طرح: 

 تلفن تماس مجری اصلی: 

 آدرس پست الکترونیک مجری اصلی: 

 

 :   در صورتی که طرح پایان نامه دانشجویی می باشد

 م خانوادگی دانشجونام و نا: 

 شماره تماس دانشجو: 

 آدرس پست الکترونیک دانشجو                     : 

 

 

 گروههای هدف : 

 سیاستگذاران درمانی   سیاستگذاران پژوهشی   متخصصان و پژوهشگران    رسانه ها و مردم

 

 محتوای طرح شامل چه موضوعاتی است : 

  مانند پزشکی داخلی :  موضوعات کلی 

  پزشکی گوارش و کبد مانند : موضوعات فرعی 

 

 عنوان خبر:  

 {به عنوان مثال چنانچه طرح . فته طرح نوشته می شودعنوان پیام پژوهشی به صورت خبری و براساس مهمترین یا

در زندانیان استان کرمانشاه است باید عنوان پژوهشی چنین  Bدر رابطه با شیوع آلودگی به ویروس هپاتیت 

 .هستند  Bدرصد از زندانیان استان کرمانشاه آلوده به هپاتیت  Xنوشته شود که 

 یشتر باشدب531کترهای عنوان خبر نباید از اراتعداد ک. 



 شمارش شود(اسپیس ها  )،عالیم وفاصله هاداد حروف عکترها بایستی تابرای اطالع از تعداد کار.} 

 متن پیام پژوهشی: 

 {پیام پژوهشی خالصه مهمترین یافته های طرح به زبانی ساده  .پیام پژوهشی مترادف با خالصه مطالعه نیست

حتی در مواردی که گروه مخاطب گروهی غیراز عموم . مخاطب اصلی پیام پژوهشی عموم مردم هستند. است

به زبان ساده و با کمترین تعداد اصطالحات  پیام پژوهشی بایست نهایت تالش صورت گیرد کهمی جامعه است،

 .علمی نوشته شود

  شودکلمه نوشته می 333پیام پژوهشی در سه بخش شامل موارد ذیل و حداکثر: 

  (کلمه 13)اهمیت یافته ها 

  (کلمه 513)مهمترین یافته ها 

  (کلمه 533)پیشنهاد برای کاربرد نتایج} 

 مقاله/چکیده طرح: 

 

 

 

 کلمات کلیدی: 

 ر شده استدر صورتیکه مقاله ای منتش :نشانی اینترنتی مقاله علمی منتج از طرح. 

 

 دگردتکمیل می تحقیقات در معاونت  :تاریخ اتمام طرح. 

 

 مانه انتشار نتایج الزامی می باشداتکمیل کلیه بندهای فرم به منظور ارزیابی و ارسال آن به س . 

  پیام پژوهشی و کل گزارش نهایی می بایست بصورت فایلWord و قابل ویرایش باشد. 

 ارش نهایی هم می بایست پیام پژوهشی مطابق این فرم تهیه و ارسال گردددر صورت ارائه مقاله بعنوان گز. 

  پیام های پژوهشی طرح های تحقیقاتی پس از تایید در سامانه انتشار نتایج طرح های تحقیقاتی به آدرس

http://news.research.ac.ir/kums ندت می باشقابل روی. 

  ت نمی باشدمحرمانه بوده و در سایت قابل رویاطالعات تماس مجری و دانشجو. 

http://news.research.ac.ir/kums

