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 اصفهاندانشگاه علوم پزشکي  ومامائي پرستاری دانشکده دانشکده/مرکز تحقیقاتي 

 

استفاده از نتايج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هاييافراد يا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  6، به هر کدام از آنها وزن نمايند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مديران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 

 (...کارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خیرين، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

باشد؟  تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي داشته.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 کلمه( 6۵)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 برنامه دوازده گام منجر به بهبودی افراد خواهان ترک مي شود.

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 برنامه تاثیر تعیین حاضر پژوهش از هدف لذا. دهد می قرار ترك خواهان افراد روی پیش را زیادی های چالش ترك تداوم

 می باشد. ترك خواهان افراد در ترك تداوم و زندگی کیفیت روانشناختی، شاخصهای بر گام دوازده

 

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

  .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است يک يا بیش از يک پیام داشته باشدتوجه: 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 1پیام شماره 

 برنامه دوازده گام منجر به بهبودی افراد خواهان ترک مي شود.

 کلمه( ۵4: )حداکثر 9پیام شماره 

 افراد خواهان ترک مي شود. ترک تداوم و زندگي کیفیت روانشناختي، شاخصهایبرنامه دوازده گام منجر به بهبودی 

 کلمه( 04)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 ترک خواهان افراد در ترک تداوم و زندگي کیفیت، روانشناختياستفاده از برنامه دوازده گام میتواند در بهبود شاخصهای 

 موثر باشد

 مورد را انتخاب کنید(بیش از يک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 برای معرفي نتايج پژوهش کنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل جلسه با   ☐

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهای درونبولتن ها وانتشار نتايج در خبرنامه  ☒

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه يا ارسال   ☒

 کنندگان بالقوهسايت برای دسترسي استفادهطرح بر روی وبقرار دادن خالصه يا گزارش کامل   ☐

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

 سازی نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم برای تجاری  ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐

 



 

 

 

 

 

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 دهد می نشان مخدر مواد از ترك پایداری با رابطه در معتادان از حمایت زمینه در گرفته انجام مطالعات اکثر

 کیفیت و روانشناختی شاخصهای چند هر اند؛ بوده موثر ترك تداوم جمله از ها زمینه اکثر در حمایتی های برنامه

 شاخصهای بهبود در بتواند مداخالت اینگونه از استفاده رسد می نظر به لذا. اند نگرفته قرار توجه مورد زندگی

 می اعتیاد بزرگ معظل زمینه در نهایی هدف که ترك تداوم نتیجه در و بهتر زندگی کیفیت کسب و روانشناختی

 .  باشد موثر باشد

 گام دوازده برنامه زندگی، کیفیت استرس، اضطراب، ،ها: افسردگیکلیدواژه

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

 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 022Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشي امضاء مجری طرح



 

 

 

 

باشد. لذا نفعان ميها به ذیمهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتايج از پژوهش ز اهدافاز آنجائي که يکي ا

های تحقیقاتي انجام شده در های مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوری دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پیام

های مؤثر در اختیار آنها را با استفاده از روش« کشور های سالمتپايگاه نتايج پژوهش»عالوه بر درج در دانشگاه را 

های تحقیقاتي دانشگاه برای استخراج به منظور کمک به پژوهشگران و مجريان طرح ،قرار دهد. اين راهنمامخاطبان 

 های پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

، بنابراين، مسؤولیت صحت شودهای پژوهش توسط مجری طرح تحقیقاتي نوشته ميپیامبا توجه به اينکه 

 باشد. بخش به شرح ذيل مي 0هر پیام پژوهشي شامل  باشد.محتوای آنها بر عهده وی مي

بر اساس است که جمله خبری شامل يک حداکثر يک سطر و پیام پژوهشي خبر يا عنوان  عنوان پیام خبر:

تاثیر مصرف دارچین بر حاکي از  پژوهشنتیجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترين يافته مهم

را انتخاب « موثر است 9مصرف دارچین در کنترل ديابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  9کنترل بیماری ديابت نوع 

 نمود. 

جمله است که در آن به معرفي مسأله و  0تا  9حداکثر ای کوتاه و شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  اهمیت آن و در صورت نیاز جامعه آماری و تعداد

ترين پیام پژوهشي خالصه مهم نیست.و يا چکیده پژوهش خالصه ، پیام پژوهشيمتن پیام پژوهشي: 

عموم مردم هستند. حتي در  ،اصلي پیام پژوهشياست. مخاطب و غیرتخصصي های طرح به زباني ساده يافته

 پیام پژوهشي بايست نهايت تالش صورت گیرد کهميباز هم  گروهي غیر از عموم جامعه است، ،مواردی که مخاطب

 نوشته شود.واژگان تخصصي ساده و با کمترين تعداد  يبه زبان

جمله،  9يا  9حداکثر در صورت اختصاصي و عملي در اين بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نويسدرا ميترين کاربردهای نتايج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پيام

(راهنماي۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

مقایسه دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و آموزش الكترونیكي مبتني بر وبالگ به 

 شیوه بحث گروهي

 شود.به افرايش يادگیری فراگیران ميآموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر عنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمي، مديران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکي، طراحي و راه اندازی تکنیکهای  مقدمه و اهمیت:

و آموزش الکترونیک نوين آموزشي اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقايسه ی دو روش آموزش حضوری 

 نفر از دانشجويان رشته تغذيه انجام شد. 660نیمه تجربي بر روی به روش مبتني بر وبالگ 

آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ در مقايسه با آموزش حضوری به طور پیام برای اعضای هیأت علمي: 

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار ميمعني

با توجه به کارآمدی آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ نسبت به آموزش زاران: گپیام برای مدیران و سیاست

های تشويقي برای ترغیب اعضای هیأت علمي برای استفاده از اين حضوری در ارتقای سطح يادگیری، اتخاذ سیاست

 وش ضروری است.ر

تواند در برای آموزش الکترونیک ميها به عنوان فرصتي مناسب استفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

ای از ضروريات استفاده از اين های رايانهسازی و افزايش مهارتارتقای سطح آموزش مؤثر باشد. با اين حال، فرهنگ

    باشد.روش مي

  

 پیام پژوهشي نمونه



 

 

 

 

 

 

Effect of exercise therapy on quality of life of patients with multiple 

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

 ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر است. عنوان خبر:

 گزارانها، پزشکان، مديران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

زندگي افراد هايي که بر کیفیت ناتواناييرونده است که از طريق يک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

شود. پژوهش حاضر يک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است که در آن داده مي گذارد تشخیصتاثیر مي

 .میزان تاثیر ورزش در کیفیت زندگي بیماران در ابعاد جسماني و رواني بررسي شده است

 ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر است. پیام برای مردم:

های مختلف در ارتقای سالمت ذهني و جسمي و میزان اثربخشي تمرينات ورزشي با پروتکل پیام برای پزشكان:

 باشد.درصد مي 3۵کیفیت زندگي مبتاليان به ام اس در جامعه ايراني تا 

با حمايت از بیماران ام اس برای انجام تمرينات ورزشي، عالوه بر تسريع گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

 های درمان را تا حدود زيادی کاهش داد.توان هزينهمي روند بهبود،

اس وجود دارد. با اين شواهد بسیار قوی برای تايید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

 باشد. وجود، مطالعات بیشتری برای طراحي و ارائه يک برنامه ورزشي مؤثر مورد نیاز مي

 پیام پژوهشي نمونه


