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 مراحل تهیه و ارسال ایپم ژپوهش ربای

گاه نتایج ژپوهش اهی سالمت کشور  پای  

 

دادکشنه رپستاری ومامایی معاونت ژپوهشی   



 راهنمای ارسال پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور

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

و اشاعه نتایج حاصل از تحقیقات نظام سالمت در کشور اقدام به راه اندازی پایگاه نتایج پژوهش های سالمت 

ن سامانه انتشار سریع اخبار نموده است. هدف از راه اندازی ای  http://news.research.ac.irکشور 

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

مناسب و برای ذینفعان و گروه های هدف مشخص است. در این راستا از کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 

به بعد اقدام  1396تحقیقاتی اتمام یافته از سال  کشور درخواست شده است نسبت به تهیه پیام از طرح های

و برای انتشار در سامانه مذکور ارسال نمایند. برای تسهیل این موضوع، معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و 

قرار داده است.  fnm.iums.ac.irفرم الکترونیکی پیام پژوهش را در وب سایت دانشکده به نشانی  -مامایی

ترم هیأت علمی درخواست می شود پیام استخراج شده از طرح تحقیقاتی خود را در فرم از کلیه اعضای مح

 یاد شده درج نمایند تا اقدام الزم به عمل آید. ضمناٌ توجه به نکات زیر در این مورد ضروری است:

 کلمه تنظیم شده و شامل سه بخش زیر باشد: 200پیام باید با توجه به نوع مخاطب، حداکثر در  -1

 ( 50حداکثر اهمیت موضوع )کلمه 

 کلمه( 75حداکثر  ) غیر تخصصی مهمترین نتایج طرح به زبان 

 کلمه( 75حداکثر ) موارد کاربرد نتایج طرح 

  باشندپیشنهادها باید براساس مهمترین یافته ها ارائه شده. 

 نام و نام خانوادگی مجری اصلی طرح )استاد راهنما( درج گردد. -2

مجری مربوط به مامایی و گروه  دانشکده پرستاری وضروری است  "دانشکده و گروه آموزشی"در قسمت  -3

 طرح درج گردد.

 می باشد.  "تاریخ دفاع پایان نامه "تاریخ اتمام طرح  -4

با کارشناسان گروه ترجمان دانش، آقای قلی زادگان )تلفن:  در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، لطفاٌ

 (، تماس حاصل فرمایید.86705003( و خانم نورحسینی )تلفن:86705004



  



 و انتخاب گزینه پژوهش   fnm.iums.ac.irمراجعه به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی به آدرس 

  



 انتخاب فرم پیام پژوهش برای پایگاه نتایج پژوهش های سالمت کشور  (1

  



 تکمیل  و ارسال اطالعات فرم به کارشناس ترجمان  در دانشگاه  (2

  



پس از بررسی و اصالح فرم توسط  کارشناس ترجمان دانش در دانشگاه پیام های اصالح شده به پایگاه  (3

روز بعد ایمیلی از سوی  2الی  1نتایج پژوهش های سالمت کشور ارسال و بارگذاری می گردد. حداکثر 

 گردد.  کارشناس ترجمان دانش برای شما ارسال می

و بعد برنامه  را انتخاب (کیبورد صفحه باالی) PrtScrnکلید  تأییدیه پیام پژوهش ایمیل تصویر جهت دریافت (4

paint  کرده و گزینه  انتخابراPast  را بزنید.  در برنامهpaint  کنار فلش باالی صفحهHome   باز نمائید

  نمائید.ذخیره  را انتخاب نمائید و بر روی سیستم کامپیوتر Saveگزینه سپس 

 ات نهایی طرح در سیستم پژوهشیار بارگذاری نمائید.در انتها ایمیل دریافتی را در قسمت ارسال گزارش (5

 


