
 

 

 

 

 ػٙٛاٖ طشح پظٚٞـي
ٞای ػختي پشػتاساٖ ؿاغُ دس تخؾ ػش تش ٔیضاٖ اػتشع ٚ وٛتاػا  ٚ ٔذی ػختي تشسػي تاثیشتٝ واسٌیشی ٔذَ ػش

 1337دس ػاَ وٛدواٖ تیٕاسػتاٖ ٔٙتخة  دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي اصفٟاٖ 

 

 335652 وذ طشح

 ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي ٔدشی طشح

 
 ٔحثٛتٝ ٘ٓ ٘ثاتي

 ٔاِه فشیذٚ٘ي ٔمذْ -ٔؼصٛٔٝ صادق پٛس  ٘اْ ٚ ٘اْ خا٘ٛادٌي ٕٞىاساٖ طشح

 پضؿىي اصفٟاٖدا٘ـىذٜ پشػتاسی ٚ ٔأایي دا٘ـاٜ ػّْٛ  دا٘ـىذٜ/ٔشوض تحمیماتي

 

اػتفادٜ اص ٘تایح طشح تٝ طٛس ٔؼتمیٓ وٝ تتٛا٘ٙذ  ٞایي افشاد یا ٌشٜٚا٘تخاب ِطفاً ضٕٗ ) هخاطباى طزح پژٍّشي. 1

 (تذٞیذ 5تا  1، تٝ ٞش وذاْ اص آٟ٘ا ٚصٖ ٕ٘ایٙذ

 5: (ٞا ، سػا٘ٝتیٕاسأٖشدْ، ) سالمت خذمات گیزوذگان 

 ۵: (...پضؿىاٖ، داسٚػاصاٖ، پشػتاساٖ، ٔأاٞا ٚ ) کىىذگان خذمات سالمت رائٍا  

 4:غزا ٚ داسٚ، ٔؼاٚ٘ت تٟذاؿتي ٚ ...( ػاصٔاٖ تیٕاسػتاٖ، دا٘ـٍاٜ،  )ٔذیشاٖ  گشاران وظام سالمت ي سیاست ذیزانم 

 ٍ3:(...واسخا٘دات داسٚیي، صٙایغ غزایي، تدٟیضات پضؿىي ٚ ) َای تًلیذی اران ي تخصگذ سزمای 

 4:(ٔذیشاٖ خاسج اص ٘ظاْ ػالٔتتٟضیؼتي، آٔٛصؽ ٚ پشٚسؽ، خیشیٗ، ، ٞای ٔشدْ ٟ٘اد ػاصٔاٖ )ٔثالً مخاطثیهیز اس 

باشذ؟   تَاًذ اس ًظز اجتواعي، سیاسي ٍ قَاًیي ساسهاى غذا ٍ دارٍ، تبعاتي داشتِ .آیا ایي خبز هي2

 داًن ًوي   خیز   بلِ

 

 

 

 

 

 داًشگاُ علَم پششكي اصفْاى

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 استخزاج ٍ ًگارش پیام پژٍّشي .3

 وّٕٝ( 15)حذاوثش  عىًان پیام یا خثزالف. 

ٞای وٛدواٖ  اػتشع ادسان ؿذٜ سا واٞؾ ٚ ػشػختي آ٘اٖ سا  واسٌیشی ٔذَ ػشػختي تش سٚی پشػتاساٖ تخؾ تٝ

 .دٞذ افضایؾ ٔي

 

 وّٕٝ( 40 )حذاوثش مًضًع اَمیتمقذمٍ ي ب. 

پشػتاساٖ ٚ پشػتاساٖ دس ٔحیط واسی خٛد دس ٔؼشض ؿشایط ػخت ؿغّي ٚ ػٛأُ تٙیذٌي تؼیاسی ٞؼتٙذ 

ٞای صیادی سٚتشٚ ٞؼتٙذ ٚ اص  وٛدواٖ تٝ دِیُ ٚخٛد وٛدواٖ تذحاَ ٚ ٚاِذیٗ خؼتٝ ٚ ٔضطشب تا چاِؾ یٟاتخـ

 .تش٘ذ اػتشع ٔحیط واس س٘ح ٔي

 

 تىًیسیذ:ستان سادٌ تذين استفادٌ اس ياصگان تخصصي ي تٍ را تٍ  پضيَصاصلي َای  پیامَا ي  یافتٍ ج.

  .تاؿذ ٞا تش ػٟذٜ ٔدشی طشح ٔي ٔؼؤِٚیت صحت پیاْ .طشح ٕٔىٗ اػت یه یا تیؾ اص یه پیاْ داؿتٝ تاؿذتًجٍ: 

 وّٕٝ( 50)حذاوثش : 1پیام ضمارٌ 

 پیام تزای پزستاران:

ٚ  اػتشع ادسان ؿذٜ  پشػتاساٖ سا واٞؾ ٞای وٛدواٖ  واسٌیشی ٔذَ ػشػختي تش سٚی پشػتاساٖ تخؾ تٝ

 .دٞذ ٔي ػشػختي آ٘اٖ سا افضایؾ

 وّٕٝ( 50)حذاوثش : 2پیام ضمارٌ 

 پیام تزای مذیزان ي سیاستگشاران

تٛا٘ذ ػالٜٚ تش استماء ػالٔتي پشػتاساٖ  ا٘داْ تش٘أٝ ٞای آٔٛصؿي ٚ تٛإ٘ٙذ ٕ٘ٛدٖ  پشػُٙ پشػتاسی تٝ ػشػختي ٔي

ٞای پشػتاسی ٚ استماء ػطح ػالٔت تیٕاساٖ ٚ دس ٟ٘ایت  آ٘اٖ ٚ تٝ صٛست ٔؼتمیٓ تٟثٛد ٔشالثتتاػث تٟثٛد ػّٕىشد 

 د. استماء ػاصٔاٖ ٚ  خأؼٝ ٌشدد

 وّٕٝ( 40)حذاوثش  پیطىُاد تزای کارتزد وتایج

 سیضی ٕ٘ٛدٜ ٚ ؿٛد ٔذیشاٖ پشػتاسی خٟت ؿٙاخت تٝ ٔٛلغ ٔیضاٖ ػشػختي ٚ اػتشع پشػتاساٖ تش٘أٝ پیـٟٙاد ٔي

ٞای تاصآٔٛصی  ٞای وٛدواٖ لثُ اص ؿشٚع تٝ واس ٚ دس طي دٚسٜ اص ٔذَ ػشػختي تشای پشػتاساٖ ؿاغُ دس تخؾ

 اػتفادٜ ٕ٘ایٙذ.

 

 ٔٛسد سا ا٘تخاب وٙیذ(تیؾ اص یه تٛا٘یذ  )ٔيکىیذ؟ َای اوتقال پیام را پیطىُاد مي د. کذامیك اس ريش

 تشای ٔؼشفي ٘تایح پظٚٞؾ وٙٙذٌاٖ تاِمٜٛ ٚ اػتفادٜ ٘فؼاٖ ریٌشٜٚ ٔخاطة، تـىیُ خّؼٝ تا   ☒

  پظٚٞـي داخّي –ا٘تـاس ٔماِٝ دس ٔدالت ػّٕي   ☒

 پظٚٞـي خاسخي –ا٘تـاس ٔماِٝ دس ٔدالت ػّٕي   ☐



 

 ٞا ٚ ٔدالت وثیشاال٘تـاس ٘تـاس ٘تایح پظٚٞؾ دس سٚص٘أٝا  ☐

 ػاصٔا٘ي دسٖٚٞای  ٞا ٚ تِٛتٗ ا٘تـاس ٘تایح دس خثش٘أٝ  ☐

 ٞا ٚ ػٕیٙاسٞای داخّي اسائٝ دس وٙفشا٘غ  ☒

 ٞا ٚ ػٕیٙاسٞای خاسخي اسائٝ دس وٙفشا٘غ  ☒

 ٞا ٞای پظٚٞؾ تٝ خثشٍ٘اساٖ ٚ ؿشوت دس ٔصاحثٝ اسائٝ یافتٝ  ☐

 ٞای ٞذف تشای ٌشٜٚوأُ ٌضاسؽ خالصٝ یا اسػاَ   ☐

 وٙٙذٌاٖ تاِمٜٛ ػایت تشای دػتشػي اػتفادٜ لشاس دادٖ خالصٝ یا ٌضاسؽ وأُ طشح تش سٚی ٚب  ☐

 تٝ صتاٖ ػادٜ ٚ ٔتٙاػة تا ٔخاطثیٗ تٟیٝ سإٞٙا، تشٚؿٛس، وتاتچٝ، ٚ غیشٜ  ☐

 ػاصی ٘تایح پظٚٞؾ )ثثت اختشاع، ػمذ لشاسداد تا صٙؼت ٚ غیشٜ( ا٘داْ الذأات الصْ تشای تداسی  ☐

 ػایش ٔٛاسد )ِطفاً ٘اْ تثشیذ(  ☐

 

 :تحقیقاتي. چكیذُ طزح 4

پزستاراى در هحیط کاری خَد در هعزض شزایط سخت شغلی ٍ عَاهل تٌیذگی بسیاری ّستٌذ کِ  سالهت جسوی ٍ  : مقذمه

کَدکاى بِ دلیل ٍجَد کَدکاى بذحال ٍ ٍالذیي خستِ ٍ هضطزب با  یْابخشدّذ. پزستاراى  رٍاًی آًاى را تحت تاثیز قزار هی

بزًذ. ایي هطالعِ با ّذف بزرسی تأثیز بِ کارگیزی هذل سزسختی  ّای سیادی رٍبزٍ ّستٌذ ٍ اس استزس هحیط کار رًج هی چالش

 ّای کَدکاى اًجام شذ. بز سزسختی ٍ استزس درک شذُ پزستاراى  شاغل در بخش

کَدکاى بِ صَرت   پزستار شاغل در بخش ۴۶ژٍّش حاضز، یک کارآسهایی بالیٌی است. در ایي هطالعِ پ ها: مواد و روش

هاُ بِ صَرت یک  تخصیص تصادفی در دٍ گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل قزار گزفتٌذ. هذاخلِ بِ کارگیزی هذل سزسختی در طی یک

ّا اس دٍ پزسشٌاهِ استاًذارد سزسختی ٍ استزس ادراک  آٍری دادُ دٍرُ آهَسشی ّوزاُ با توزیي بِ گزٍُ آسهَى بَد جْت جوع

 ّا اًجام شذ.  تجشیِ ٍ تحلیل دادُ 22ًسخِ   SPSSشذُ استفادُ شذ ٍ با استفادُ اس ًزم افشار 

اک شذُ پزستاراى در گزٍُ آسهَى ٍ کٌتزل قبل اسهذاخلِ تفاٍت هعٌاداری ًذاشت هیاًگیي ًوزُ سزسختی ٍ استزس ادر ها: یافته

افشایش یافت ٍ افشایش هعٌاداری ًشاى  ۱1بِ  ۴۶اها پس اس بکارگیزی هذل سزسختی هیاًگیي ًوزُ سزسختی گزٍُ آسهَى اس 

ٍ  (> P 0۶/0)کاّش چشوگیزی داشت  . ّن چٌیي هیاًگیي ًوزُ استزس ادراک شذُ گزٍُ آسهَى بعذ اس هذاخلِ(> P 0۶/0)داد

 کاّش یافت. 21بِ  2۴اس 

ّای کَدکاى  استزس ادراک شذُ را کاّش ٍ  کارگیزی هذل سزسختی بز رٍی پزستاراى بخش ًتایج ًشاى داد بِ گیري: نتیجه

ٍ استزس پزستاراى شَد هذیزاى پزستاری جْت شٌاخت بِ هَقع هیشاى سزسختی  دّذ لذا پیشٌْاد هی سزسختی آًاى را افشایش هی

ّای  ّای کَدکاى قبل اس شزٍع بِ کار ٍ در طی دٍرُ ریشی ًوَدُ ٍ اس هذل سزسختی بزای پزستاراى شاغل در بخش بزًاهِ

 باسآهَسی استفادُ ًوایٌذ.

 استزس ادراک شذُ، پزستاراى،  هذل سزسختی، کَدکاى. :ها واژه كلیذ

 



 

 

 ایٌتزًتي هقالِ )ّای( هستخزج اس طزح: ٍ آدرس َاى)ّا(. ع5ٌ

  :مقالٍ فارسيالف. 

 ٞای وٛدواٖ ػختي پشػتاساٖ ؿاغُ دس تخؾ ػش تش ٔیضاٖ اػتشع ٚ وٛتاػا  ٚ ٔذی ػختي تٝ واسٌیشی ٔذَ ػشػٙٛاٖ: 
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.Title: The impact of hardiness model on stress and hardiness of pediatric nurses 
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 ( Max: 200 Kb | JPG,PNG,GIF ) تحقیقاتي تصاٍیز حاصل اس ًتایج اًجام طزح .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

تاؿذ. ِزا  ٘فؼاٖ ٔي ٞا تٝ ری ٟٔٓ تشخٕاٖ ٚ تثادَ دا٘ؾ، ا٘تماَ ٘تایح اص پظٚٞؾ ص اٞذافاص آ٘دائي وٝ یىي ا

ٞای تحمیماتي ا٘داْ ؿذٜ دس  ٞای ٔؼتخشج اص طشح ٔؼاٚ٘ت پظٚٞـي ٚ فٙاٚسی دا٘ـٍاٜ ػّْٛ پضؿىي اصفٟاٖ پیاْ

ٞای ٔؤثش دس اختیاس  اص سٚؽآٟ٘ا سا تا اػتفادٜ « وـٛس ٞای ػالٔت پایٍاٜ ٘تایح پظٚٞؾ»دا٘ـٍاٜ سا ػالٜٚ تش دسج دس 

ٞای تحمیماتي دا٘ـٍاٜ تشای اػتخشاج  تٝ ٔٙظٛس وٕه تٝ پظٚٞـٍشاٖ ٚ ٔدشیاٖ طشح ،لشاس دٞذ. ایٗ سإٞٙأخاطثاٖ 

 ٞای پظٚٞـي تٟیٝ ؿذٜ اػت.  ٚ ٍ٘اسؽ پیاْ

حت ، تٙاتشایٗ، ٔؼؤِٚیت صؿٛد ٞای پظٚٞؾ تٛػط ٔدشی طشح تحمیماتي ٘ٛؿتٝ ٔي پیاْتا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ 

 تاؿذ.  تخؾ تٝ ؿشح ریُ ٔي 4ٞش پیاْ پظٚٞـي ؿأُ  تاؿذ. ٔحتٛای آٟ٘ا تش ػٟذٜ ٚی ٔي

تش اػاع اػت وٝ خّٕٝ خثشی ؿأُ یه حذاوثش یه ػطش ٚ پیاْ پظٚٞـي خثش یا ػٙٛاٖ  عىًان پیام خثز:

تاثیش ٔصشف داسچیٗ تش حاوي اص  پظٚٞؾ٘تیدٝ چٙا٘چٝ  ،ؿٛد. تٝ ػٙٛاٖ ٔثاَ ٘ٛؿتٝ ٔي پظٚٞؾتشیٗ یافتٝ  ٟٔٓ

سا ا٘تخاب « ٔٛثش اػت 2ٔصشف داسچیٗ دس وٙتشَ دیاتت ٘ٛع  »ػٙٛاٖ تٛاٖ  ٔيتاؿذ،  2وٙتشَ تیٕاسی دیاتت ٘ٛع 

 ٕ٘ٛد. 

خّٕٝ اػت وٝ دس آٖ تٝ ٔؼشفي ٔؼأِٝ ٚ  4تا  3ای وٛتاٜ ٚ حذاوثش  ؿأُ ٔمذٔٝ :مًضًعاَمیت مقذمٍ ي 

 ؿٛد.  ٕ٘ٛ٘ٝ پشداختٝ ٔي  إٞیت آٖ ٚ دس صٛست ٘یاص خأؼٝ آٔاسی ٚ تؼذاد

تشیٗ  پیاْ پظٚٞـي خالصٝ ٟٔٓ ٘یؼت.ٚ یا چىیذٜ پظٚٞؾ خالصٝ ، پیاْ پظٚٞـيمته پیام پضيَطي: 

ػْٕٛ ٔشدْ ٞؼتٙذ. حتي دس  ،اػت. ٔخاطة اصّي پیاْ پظٚٞـيٚ غیشتخصصي ٞای طشح تٝ صتا٘ي ػادٜ  یافتٝ

 پیاْ پظٚٞـي تایؼت ٟ٘ایت تالؽ صٛست ٌیشد وٝ ٔيتاص ٞٓ  ٌشٚٞي غیش اص ػْٕٛ خأؼٝ اػت، ،ٔٛاسدی وٝ ٔخاطة

 ٘ٛؿتٝ ؿٛد.ٚاطٌاٖ تخصصي ػادٜ ٚ تا وٕتشیٗ تؼذاد  يتٝ صتا٘

خّٕٝ،  3یا  2حذاوثش دس صٛست اختصاصي ٚ ػّٕي دس ایٗ تخؾ، پظٚٞـٍش تٝ پیطىُاد تزای کارتزد وتایج: 

 . ٘ٛیؼذ سا ٔيتشیٗ واستشدٞای ٘تایح پظٚٞؾ  ٟٔٓ

  

 داًشگاُ علَم پششكي اصفْاى

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پیام

(راهنماي۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

هقایسِ دٍ رٍش هختلف تذریس: آهَسش حضَری ٍ آهَسش الكتزًٍیكي هبتٌي بز ٍبالگ بِ 

 شیَُ بحث گزٍّي

 ؿٛد. فشاٌیشاٖ ٔيآٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىي ٔثتٙي تش ٚتالي ٔٙدش تٝ افشایؾ یادٌیشی عىًان خثز: 

 ٌضاساٖ  اػضای ٞیات ػّٕي، ٔذیشاٖ ٚ ػیاػت وًع مخاطة:

تا تٛخٝ تٝ إٞیت آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یه دس آٔٛصؽ ػّْٛ پضؿىي، طشاحي ٚ ساٜ ا٘ذاصی تىٙیىٟای  مقذمٍ ي اَمیت:

٘ٛیٗ آٔٛصؿي إٞیت داسد. ٔطاِؼٝ ی حاضش تا ٞذف ٔمایؼٝ ی دٚ سٚؽ آٔٛصؽ حضٛسی ٚ آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یه 

 ٘فش اص دا٘ـدٛیاٖ سؿتٝ تغزیٝ ا٘داْ ؿذ. 114٘یٕٝ تدشتي تش سٚی تٝ سٚؽ ٔثتٙي تش ٚتالي 

آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىي ٔثتٙي تش ٚتالي دس ٔمایؼٝ تا آٔٛصؽ حضٛسی تٝ طٛس پیام تزای اعضای َیأت علمي: 

 تاؿذ. داسی دس فشاٌیشاٖ اثشٌزاس ٔي ٔؼٙي

واسآٔذی آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یىي ٔثتٙي تش ٚتالي ٘ؼثت تٝ آٔٛصؽ تا تٛخٝ تٝ گشاران:  پیام تزای مذیزان ي سیاست

ٞای تـٛیمي تشای تشغیة اػضای ٞیأت ػّٕي تشای اػتفادٜ اص ایٗ  حضٛسی دس استمای ػطح یادٌیشی، اتخار ػیاػت

 ٚؽ ضشٚسی اػت.س

تٛا٘ذ دس  ٔي ٞا تٝ ػٙٛاٖ فشصتي ٔٙاػة تشای آٔٛصؽ اِىتشٚ٘یه اػتفادٜ اص ٚتالي :پیطىُاد تزای کارتزد وتایج

ای اص ضشٚسیات اػتفادٜ اص ایٗ  ٞای سایا٘ٝ ػاصی ٚ افضایؾ ٟٔاست استمای ػطح آٔٛصؽ ٔؤثش تاؿذ. تا ایٗ حاَ، فشًٞٙ

    تاؿذ. سٚؽ ٔي

  

 پیام پژٍّشي ًوًَِ



 

 

 

 

 

 

Effect of exercise therapy on quality of life of patients with multiple 
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 ٚسصؽ دس تٟثٛد تیٕاسی اْ اع ٔؤثش اػت. عىًان خثز:

 ٌضاساٖ ٞا، پضؿىاٖ، ٔذیشاٖ ٚ ػیاػت ٔشدْ ٚ سػا٘ٝوًع مخاطة: 

ٞایي وٝ تش ویفیت ص٘ذٌي افشاد  ٘اتٛا٘ایيسٚ٘ذٜ اػت وٝ اص طشیك  یه تیٕاسی ٔضٔٗ ٚ پیؾ اع اْمقذمٍ ي اَمیت: 

ؿٛد. پظٚٞؾ حاضش یه ٔطاِؼٝ ٔشٚس ػیؼتٕاتیه ٚ فشاتحّیُ اػت وٝ دس آٖ  دادٜ ٔي  ٌزاسد تـخیص ٔيتاثیش 

 .ٔیضاٖ تاثیش ٚسصؽ دس ویفیت ص٘ذٌي تیٕاساٖ دس اتؼاد خؼٕا٘ي ٚ سٚا٘ي تشسػي ؿذٜ اػت

 ٚسصؽ دس تٟثٛد تیٕاسی اْ اع ٔؤثش اػت. پیام تزای مزدم:

ٞای ٔختّف دس استمای ػالٔت رٞٙي ٚ خؼٕي ٚ  ٔیضاٖ اثشتخـي تٕشیٙات ٚسصؿي تا پشٚتىُ پیام تزای پشضكان:

 تاؿذ. دسصذ ٔي 35ویفیت ص٘ذٌي ٔثتالیاٖ تٝ اْ اع دس خأؼٝ ایشا٘ي تا 

تا حٕایت اص تیٕاساٖ اْ اع تشای ا٘داْ تٕشیٙات ٚسصؿي، ػالٜٚ تش تؼشیغ گشاران:  پیام تزای مذیزان ي سیاست

 ٞای دسٔاٖ سا تا حذٚد صیادی واٞؾ داد. تٛاٖ ٞضیٙٝ ٔي سٚ٘ذ تٟثٛد،

اع ٚخٛد داسد. تا ایٗ  ؿٛاٞذ تؼیاس لٛی تشای تاییذ تاثیش ٚسصؽ دس تٟثٛد تیٕاسی اْ پیطىُاد تزای کارتزد وتایج:

 تاؿذ.  ٚخٛد، ٔطاِؼات تیـتشی تشای طشاحي ٚ اسائٝ یه تش٘أٝ ٚسصؿي ٔؤثش ٔٛسد ٘یاص ٔي

 پیام پژٍّشي ًوًَِ


