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بسمه تعالي 
جناب آقای دکتر ملکوتی

معاون محترم تحقيقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران

با سالم و احترام

 همانگونه که مستحضرید سامانه انتشار نتايج و اخبار پژوهشهای سالمت با هدف انتشار، گردآوری و اشاعه 
اخبار حاصل از تحقیقات دانشگاههای علوم پزشکی کشور نظام سالمت در کشور و انتقال نتایج قابل استفاده آنها 
به عموم مردم، کارشناسان، مدیران و سیاستگذاران در آدرس http://news.research.ac.ir راهاندازی شده 
است. از ابتدای سال گذشته که مقرر شد، دانشگاهها نسبت به تهیه پیام اصلی حاصل از هرطرح تحقیقاتی پایانیافته 
و درج آن در این سامانه اقدام نمایند، واحد ارتباطات و کاربرد (کاربست) نتایج تحقیقات دانشگاههای علوم پزشکی 
کشور تاکنون بیش از ٣٠٠٠ خبر در سامانه مذکور ارسال کردهاند. وضعیت آن دانشگاه از نظر تعداد خبرهای 
ارسالی و صحیح پذیرفته شده در این سامانه و رتبه کشوری آن دانشگاه براساس تعداد اخبار پذیرفته و منتشرشده 

به شرح جدول زیر است:

ضمن تبریک این دستآورد، خواهشمند است دستور فرمائید آدرس اینترنتی سامانه مذکور در وب سایت دانشگاه 
و نیز وب سایت معاونت تحقیقات و فنآوری درج شده و کارشناس واحد ترجمان دانش داتشگاه، مطابق مطالب 
ارائه شده در کارگاه اخیرآموزش ترجمان دانش، نسبت به تهیه و درج اخبار صحیح در سامانه مذکور اقدام نمایند 
به نحویکه ضمن تهیه و ارسال خبر از هر طرح تحقیقاتی پایان یافته، درصد اخبار پذیرفته شده و قابل انتشار آن 

دانشگاه در سامانه مذکور، بهبود و ارتقاء یابد.
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