
 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
ائه دهنده اربه مراکز  همراجعه کنند فشارخون بارداری در زنان مستعد به فشارخون تپیاده روی بر اختالال تأثیربررسی 

ی تصادفی شدهیک مطالعه کارآزمایی بالین :9311-7931خدمات مامایی در سال   

 
 935693 كد طرح

 مجري طرحنام و نام خانوادگي 

 
 مرجان بیگيخانم 

 سمیه خرم -معصومه پرهاديخانم  –خانم مرضیه لري پور  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 پرستاري و مامایيدانشکده  دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيگروهافراد یا انتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشی. 9

 (بدهید ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان *( ۵ (  

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها  *( ۵ (  

غذا و دارو، معاونت سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتسیاستو دیرانم  *( ۵ (  

 بهداشتي و ...(

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

مدیران خارج از نظام بهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس  *( 3 (  

 (سالمت

باشد؟  تواند از نظر اجتماعی، سیاسی و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته.آیا این خبر می2

 دانمنمی   *خیر   بله

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشی .3

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

، جهت مادران باردار مستعد ابتال به انواع پر فشاری خون بارداری توصیه می با توجه به نتایج، انجام پیاده روی با شدت متوسط 

 های بارداری ایشان بگنجانند.به منظور بهبود پیامد و   شود.

 

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

اصلیفشاری خون در بارداری در رده مهمترین مشکالت حل نشده مامایی قرار دارد و به دلیل  مطرح شدن آن به عنوان پر ترین علل 

ل حاضر مهمدر حامرگ مادران، اقدامات مداخله ای پیشگیرانه به منظورکنترل این عارضه وخامت بار ضروری می باشد.  ترین اقدام 

ظر می رسد این فعالیت پیشنهادی جهت پیشگیری از ایجاد بسیاری از عوارض بارداری، فعالیت فیزیکی در انواع مختلف می باشد و به ن

طالعه با هدف تعیین این مباشد. بر همین اساس  تالت فشار خون بارداری نیز مورر بهبود وضعیت عروقی مادران مستعد ابتال به اختالها در 

فشارخون بارداری در زنان مستعد به فشارخون انجام شد. تپیاده روی بر اختالتال تأریر  

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

و ارائه آن به  این عارضهاختالتالت فشارخون بارداری در زنان مستعد به پیاده روی بر مثبت برنامه تأریر 

روی، به پیاده یژهبه و فعالیت فیزیکیمادر به  تشویقگذاران حوزه سالمت، امکان اجرای فرهنگ سازی و  سیاست

 ار ه سهم باتالیی از عوارض و مرگ و میر مادری و جنینی دارندک ،اختالتالتاین منظور کاهش عود و عوارض 

. دی نمایمفراهم   

 كلمه( 04)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

به اینکه انجام ورزش ایروبیک در حاملگی می تواند تیجه رسیدند که با توجه پژوهشگران در این مطالعه به این ن

متعاقب این اختالتالت زودرس  های با کاهش اختالتالت فشارخون بارداری و همچنین کاهش خطر زایمان

 فشار خون بارداریهمراه باشد لذا این ورزش جهت کلیه مادران باردار و به طور ویژه برای زنان مستعد به 

 ی شودپیشنهاد م

 

 مورد را انتخاب كنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟ميهای انتقال پیام را پیشنهاد د. کدامیك از روش

 براي معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☒

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒



 

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثیراالنتشاردر روزنامه نتشار نتایج پژوهشا  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☒

 ها و سمینارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته  ☒

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☒

 ت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(سازي نتایج پژوهش )ثبانجام اقدامات الزم براي تجاري  ☒

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتی4

 براین. است رفتهتفسیرقرارگ و بررسی مورد مطالعه اهداف به باتوجه پژوهش های یافته فصل دراینمقدمه: 

 نهایت در و است شده متنظی نهائی گیری نتیجه و ها یافته وتحلیل تجزیه دربخش ها یافته بررسی و مبنا، بحث

.است شده ذکر بعدی های پژوهش برای وپیشنهادات پژوهش های یافته کاربرد  

 

ادفی به فشار خون بارداری که به صورت تص ابتال مادر باردار مستعد 23 این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بر رویروش: 

بار  1بارداری،  91تا  41نفره قرار گرفتند، انجام شد. مادران گروه آزمون از هفته  95)از طریق جدول اعداد تصادفی( در دو گروه 

تحلیل مودند. مراقبت های روتین بارداری را دریافت نمادران گروه کنترل فقط . دقیقه پیاده روی داشتند 92تا  32در هفته به مدت 

نرم افزارداده ها توسط  SPSS و با آزمون های آماری 93نسخه   t شد. مستقل، دقیق فیشر وکای اسکوئر انجام    

 

ورد مبتال به پره م 4مورد مبتال به فشار خون گذرای بارداری و  3درگروه آزمون، مادر  95از یافته ها مشخص نمود که نتایج: 

 لذا بروز این دو ندمبتال به پره اکالمپسی شد مورد 1مبتال به فشار خون گذرا و  مورد 3 ،گروه کنترلمادر در  95اکالمپسی، و از 

> P 26/2)عارضه در گروه آزمون به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود  تول و دیاسفشار خون سیستول میانگین همچنین  (

> P 26/2) در گروه آزمون،  نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری کمتر بود هیچ موردی از پره اکالمپسی اضافه شده به  ،(

 فشار خون مزمن و اکالمپسی در دو گروه دیده نشد.

ول و آسان است، جهت فعالیت فیزیکی سهل الوصبا توجه به نتایج، انجام پیاده روی با شدت متوسط که یک نتیجه گیري: 

ن برنامه را در سیاست گذاران سالمت می توانند ای مادران باردار مستعد ابتال به انواع پر فشاری خون بارداری توصیه می شود.

های بارداری ایشان بگنجانند.به منظور بهبود پیامد ،پروتکل ها و گاید تالین های این مادران  

فعالیت فیزیکی، پیاده روی، پر فشاری خون در بارداری، پره اکالمپسی ها:کلیدواژه  



 

 

 اینترنتی مقاله )های( مستخرج از طرح: و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسيالف. 

 
 :عنوان مقاله انگلیسي. ب

 

 

 

 


