
 

معاونت تحقیقات و فناوری 

راهنمای تکمیل فرم ترجمان دانش 

پژُّؾگش گشاهی / ػضْ هذتشم ُیئت ػلوی

 کَ ثب ایجبد ،"ّ ًتبیج پژُّؼ ُب فشآیٌذ تْلیذ، تجبدل ّ ثَ کبسگیشی صذیخ داًؼ "تشجوبى داًؼ ػجبست اعت اص

استجبط هیبى پژُّؾگشاى ّ اعتفبدٍ کٌٌذگبى اص ًتبیج پژُّؼ ُب، ثَ اسائَ هذصْالت جذیذ، خذهبت هْثشتش ّ 

تشجوبى داًؼ دلقَ هفقْدٍ  ثؼجبست دیگش،. تقْیت ًظبم ُبی پژُّؾی، آهْصؽی، ثِذاؽتی ّ دسهبًی هٌجش هی ؽْد

 .هیبى پژُّؼ ّ ثکبسگیشی ًتبیج آى دس صهیٌَ ُبی هختلف دس جبهؼَ اعت

سعبلت ّادذ تشجوبى داًؼ داًؾگبٍ ػلْم پضؽکی صًجبى، جوغ آّسی ّ اًتؾبس پیبم ُبی پژُّؾی دبصل اص ًتبیج 

. هشثْعَ هی ثبؽذ هخبعتگشٍّ ُبی ثشای  عشح ُبی پژُّؾی ّ پبیبى ًبهَ ُبی داًؾجْیی خبتوَ یبفتَ

 ثب عپبط اص ُوکبسی ؽوب ، خْاُؾوٌذ اعت جِت تغِیل دس ایي اهش، پیبم پژُّؾی دبصل اص ًتبیج پبیبى ًبهَ 

تذت ساٌُوبیی یب عشح پژُّؾی اًجبم یبفتَ تْعظ خْد سا تِیَ کشدٍ ّ اص عشیق فشم هْجْد دس آدسط ریل ثشای 

. هب اسعبل فشهبئیذ

 :ًذٍْ اسعبل فشم ثَ هؼبًّت تذقیقبت ّ فٌبّسی

 :فشم هشثْعَ دس آدسط صیش قشاس داسد

http://zums.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=212&slct_f_id=337&proced_id=2

61&rand=14892 

 

هؼبًّت ُب        هؼبًّت تذقیقبت ّ فٌبّسی        هذیشیت اعالع سعبًی پضؽکی :       ّة عبیت داًؾگبٍ

 فشم تشجوبى داًؼ       تشجوبى داًؼ  

پیبم دسیبفت ؽذٍ، . اعتبد ساٌُوب تکویل ؽذٍ ّ ثشای کبسؽٌبط هشثْعَ اسعبل هی ؽْد/  ایي فشم تْعظ هجشی عشح

    news.research.ac.ir: پظ اص اًجبم  اصالدبت دس پبیگبٍ کؾْسی ًتبیج پژُّؾِبی عالهت کؾْس ثَ آدسط 

. ّ ُوچٌیي دس ّثغبیت تشجوبى داًؼ داًؾگبٍ ثبسگضاسی ّ هٌتؾش هی ؽْد

 

http://zums.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=212&slct_f_id=337&proced_id=261&rand=14892
http://zums.ac.ir/mis_dyn_frms.php?slc_lang=fa&sid=212&slct_f_id=337&proced_id=261&rand=14892


پیبم ؽوب ثبیذ ثشاعبط گشٍّ هخبعت تؼییي ؽذٍ، هتفبّت ثبؽذ، ثٌبثشایي، الصم اعت دساثتذا هخبعجیي عشح خْد سا 

. اًتخبة ًوْدٍ، عپظ پیبم پژُّؾی خْد سا ثش اعبط گشٍّ هخبعت تِیَ فشهبئیذ

: (گشُِّبیی کَ ًتبیج پژُّؼ ؽوب ثشای آًِب کبسثشد داسد)گشُِّبی هخبعت - 

 ثخؼ صٌؼت- 4هذیشاى ّعیبعت گزاساى ّ - 3هتخصصیي عالهت - 2سعبًَ ُب ّ ػوْم هشدم  -1

  :مثال

 : پیبم ثشای هخبعت ػبم -        

.        ّسصػ  دس ثِجْد ثیوبسی ام اط هْثش اعت

 : پیبم ثشای پضؽکبى  - 

هیضاى اثش ثخؾی اًجبم توشیٌبت ّسصؽی ثب پشّتْکْلِبی هختلف دس استقبی عالهت رٌُی، جغوی ّ کیفیت 

.  دسصذ هی ثبؽذ95 دسجبهؼَ ایشاًی تب MSصًذگی هجتالیبى ثَ 



 

 : پیبم ثشای هذیشاى -

ثب دوبیت اص ثیوبساى هجتال ثَ ثیوبسی ام اط ثشای اًجبم توشیٌبت ّسصؽی،  ػالٍّ ثش تغشیغ دس سًّذ ثِجْد، 

.  هی تْاى ُضیٌَ ُبی دسهبى سا تب دذ هْثشی کبُؼ داد

 

: اگش هخبعت ؽوب سعبًَ ُب ّ ػوْم هشدم ُغتٌذ، لغفب دس تِیَ پیبم ثَ هْاسد ریل تْجَ فشهبئیذ- 

. مٍم تریه یافتً ٌا َ وتایج پژٌَش شما تً زتاوی سادي َ قاتل فٍم تیان شُد-  1

. پیام تً صُرت یک پاراگراف َ در قالة جمالت گساري ای تاشذ-  2

. ازکپی کردن چکیذي طرح، تعىُان پیام پژٌَشی جذا خُدداری شُد- 3

از وُشته جمالت تخصصی َ ٌمچىیه از وُشته اعذاد َ ارقام تپرٌیسیذ - 4

. از رکر عثارات َ مخفف ٌای التیه اجتىاب شُد-  5

. پیام تً صُرت صریح َ سادي َ در عیه حال مفٍُمی تاشذ-  6

 الصم اعت پیبم هغتخشج اص عشح پژُّؾی یب پبیبى ًبهَ، تْعظ اعتبد ساٌُوب یب هجشی عشح تِیَ ّ تبئیذ :1ًکتَ

. ؽْد

. هی ثبؽذ (چکیذٍ)پیبم هغتخشج اص عشح پژُّؾی هتفبّت اص خالصَ عشح : 2ًکتَ

 33156315:   لغفب ثب ؽوبسٍ تلفي،  عْال ّ اثِبم دسخصْؿ تکویل فشم دس صْست داؽتي ُشگًَْ

 .خبًن عویشا ثشجی توبط دبصل فشهبییذ
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