
 

 

 الگوی نگارش ترجمان دانش 

های تحقیقاتی  های طرح هدف اصلی واحد ترجمان  و تبادل دانش دانشگاه علوم پزشکی شاهرود انتقال نتایج و پیام

آوری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود عالوه بر بارگذاری  به مخاطبان و ذینفعان است. بنابراین معاونت تحقیقات و فن

یافته پیام  و  نتایپا«های تحقیقاتی در  های طرح ها  پژوهش ی گاه  آن   »كشور  المت س  ی هاج  به شکل  قصد دارد  را  ها 

های تحقیقاتی باید  های طرح ای این منظور پیام و یافته گذاران قرار دهد. بر مقتضی در اختیار مخاطبان و سیاست 

گران در  های مخاطبان نگارش گردد. راهنمای زیر برای كمک به پژوهش به زبانی ساده و قابل فهم برای همه گروه 

 . های تحقیقاتی تهیه شده استهای طرحاستخراج و نگارش پیام 

 عنوان پیام خبر 

ا نت ی ترن قسمت، مهم ی در  به جه  ی ن  را  ب  ی ك جمله خبریصورت  مطالعه  برای اوری در  "    یطرح  ید. مثال  كه عنوانش 

، بر استرس پس از تروما،  یشناخت  ی با رفتار  ی روانشناخت ی یی بازگو  یادو روش مشاوره   ی اثر بخش ی اسه یمقا ی بررس

و    یرفتار   یشناخت   یهامشاورهخواهد شد: انجام  خبر عنوان    " است ین ی بال  یی ك كارآزمای  ك، ی تروماتی یهامان یدر زا

ر  ی از تاث  یجه پژوهش حاك ی چنانچه نت . یا  موثر است  یمان یزا   آسیباز استرس پس از    یری شگی پبر  ارائه اطالعات،  

موثر    2ابت نوع ین در كنترل دی مصرف دارچ"توان عنوان  ی باشد، م  2ابت نوع  ید   یماری ن بر كنترل بی مصرف دارچ

 را انتخاب نمود " است 

 پیام شرح  

ن موضوع است. سطور سوم و چهارم،  ی ل انتخاب ای ن ده تا دوازده سطر خواهد داشت. دو سطر اول، دلی ن قسمت بیا

از اجرا تا هشتم روش اجرا استن مطالعه  یا   ی هدف  تا دوازدهم    ی. سطور پنجم  نهم  بود و سطور  مطالعه خواهد 

 . است ج مطالعه ی ن نتایترمهم 

  یهاافته ی ن  ی ترصه مهم الخ  ی ام پژوهشی پبلکه  ست.  ی ده پژوهش نی ا چکیصه و  ال، خیام پژوهشی پباید توجه داشته كه  

كه    یدر موارد  ی، عموم مردم هستند. حت یام پژوهش ی پ  یاست. مخاطب اصل  یرتخصصی ساده و غ  یطرح به زبان



  ی به زبان  یپژوهشام  ی رد كه پی صورت گ  الشت ت ی ست نهای بایر از عموم جامعه است، باز هم می غ  ی مخاطب، گروه

 .نوشته شود   ین تعداد واژگان تخصصیساده و با كمتر 

 های هدف تعیین گروه 

است. الزامی  بهتر  رسانی  اطالع  جهت  هدف  گروه  می   4از    تعیین  موجود  هر  گزینه  به  اشاره  4توان  نیز  و    مورد 

 محدودیتی وجود ندارد 

 گذاران درمانی سیاست            رسانه ها و مردم   پژوهشی                  گذاران سیاست                 متخصصان و پژوهشگران 

 ذكر كلمات كلیدی   لمات كلیدی: ك 

 طرح انجام شده مرتبط با چه موضوعی می باشد.  : طرح   موضوع اصلی 

شامل)اپیدمیولوژی  اصلی  های  پزشک  - حوزه  شناسی   - انکولوژی   - ارگونومی   - ارتوپدی   - ی اخالق  ایمنی    - انگل 

شناسی  - ناسیش پزشکی   - آسیب  شناسی  -آموزش  محیط  - باكتری  حرفه   - بهداشت  بهداشت    -ای بهداشت 

شناسی  - عمومی سنجی   - بیماری  اورژانس - پرستاری- پزشکی  فیزیک   -بیوشیمی   -بیهوشی   -بینایی  - پزشکی 

 پزشکی سرطان(.   -پزشکی داخلی -پزشکی خانواده  - پزشکی بیهوشی -پزشکی اعتیاد - پزشکی اطفال 

 

 مثال ك  ی 

، بر استرس  یشناخت  یبا رفتار  یروانشناخت  یی بازگو یادو روش مشاوره  ی اثر بخش یاسه یمقا  یبررس  عنوان طرح:  

   ین ی بال  ییك كارآزمای  ك،ی ترومات  یهامان یپس از تروما، در زا 

موثر    ی مانیزا   آسیباز استرس پس از   یری شگی و ارائه اطالعات بر پ  یرفتار   یشناخت   یها انجام مشاوره  : ام ی عنوان پ 

 است 

مان  یمان در تمام كشورها مهم است. درك زا یارتقا سالمت مادران در دوران پس از زا   یبرا   ی زیربرنامه  : ام ی شرح پ   

 . شودی م  زاآسیب مان  ی جاد استرس پس از زایا   وی و   در روان   یمنف  ی هاجاد پاسخ یتوسط مادر، منجر به ا  زاآسیب 

از    یر ی شگی بر پ  یرفتار  یشناخت   بازگوئی شناختی و  ر دو روش مشاوره كوتاه  ی سه تاثیمقا  یمطالعه با هدف بررسن  یا

از   از زاآسیب  استرس پس  زا  آسیب مان  یكه تجربه زا   ی از مادران  193ن منظور، تعداد  یا   یمان انجام شد. برا یبعد 

بازگوئی  و    ی رفتار  یشناخت   كوتاه   ل و دو گروه مشاورهك گروه كنتریبه سه گروه كه شامل    ی اند، بصورت تصادفداشته

هفته و سه ماه از مداخله، استرس پس از    4- 6ورود و خروج، پس از    یارهای ت معیم شدند. با رعا ی تقس  شناختی

پرسشنامهآسیب   تلفن هب  R_IES با  نتا   یصورت  روش مشاوره  یپر شد.  دو  هر  كه  داد  نشان  شناختی ج  و    بازگوئی 



د  ن شویمان نسبت به گروه كنترل می زا  آسیبم استرس پس از  یسبب بهبود عال  دارییطور معن ، به ی رفتار  یشناخت 

رو  یرفتار   یو در دراز مدت، مشاوره شناخت  تاثیعال  ی بر  ناخواسته  افکار  بنابرا  داری یر معن ی م بخصوص  ن  ی دارد. 

تاث  یری شگی شود جهت پی ه می توص   ی های استگذاری ، خانواده و جامعه، در سبر فرد  زاآسیب مان  یزا   یرات منفی از 

زودهنگام    كوتاه و مشاوره    مان مورد توجه واقع شودیبالفاصله بعد زا  زاآسیب   ی هامان یزا  ی ، غربالگری درمان  ی بهداشت 

 انجام شود   یمانیزا  آسیبجاد استرس پس از یقبل از ا

 


