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 نام و نام خانوادگي مجري طرح

 
 دکتر مسعود بهرامي - مرجان عبودزاده

 

  نام و نام خانوادگي همکاران طرح 

 دانشکده پرستاري مامائي اصفهان دانشکده/مرکز تحقیقاتي

 

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) پژوهشيمخاطبان طرح . 1

 (بدهید 5تا  7، به هر کدام از آنها وزن نمایند

 5 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم

)... 4 

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

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

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

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 کلمه( 75)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 سطح سواد سالمت و اضطراب مرگ موثر است.برنامه ارتقاء دهنده سواد سالمت بر 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 کلمه( 49 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

این مطالعه  بیماران، در این سالمت سواد پایین سطوح و سینه سرطان به مبتال زنان در مرگ اضطراب توجه به میزان باالي با

 مبتال زنان نفر از99بر روي  مرگ اضطراب و سالمت سواد سطح بر سالمت سواد دهنده ارتقاء تاثیر یک برنامه با هدف بررسي

 .سینه اجرا شد سرطان به

 

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

  .باشدمي ها بر عهده مجري طرحمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 کلمه( 59)حداکثر : 1پیام شماره 

 .مي شود در زنان مبتال به سرطان سینه راهکارهاي ارتقاء دهنده سواد سالمت منجر به ارتقاد سطح سواد سالمت

 کلمه( 59)حداکثر : 2پیام شماره 

 شود.کاسته مي زنان مبتال به سرطان سینه با با ارتقاء سطح سواد سالمت از میزان اضطراب مرگ 

 کلمه( 49)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

از آنجایي که تشخیص سرطان براي افراد اضطراب و استرس به همراه دارد و پذیرش شرایط را براي آن ها دشوار مي سازد، 

آموزش به این لذا به کارگیري راهکارهاي ارتقاء دهنده سواد سالمت در رابطه با این بیماران، مي تواند روش موثري در 

 .بیماران باشد

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

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

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت کثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهاي داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهاي خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐

 کنندگان بالقوهسایت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روي وب  ☐

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

 سازي نتایج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غیره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 



 

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 بیماران، در این سالمت سواد پایین سطوح و سینه سرطان به مبتال زنان در مرگ اضطراب توجه به میزان باالي بامقدمه: 

 مبتال زنان در مرگ اضطراب و سالمت سواد سطح بر سالمت سواد دهنده ارتقاء تاثیر یک برنامه این مطالعه با هدف بررسي

 سینه اجرا شد. سرطان به

نفره  99در دو گروه 7981پژوهش حاضر به صورت کارآزمائي بالیني قبل و بعد بود که از اردیبهشت تا مرداد سال  روش کار:

از زنان مبتال به سرطان سینه، با روش نمونه گیري در دسترس انجام شد. در این برنامه که راهکارهاي ارتقاء دهنده سواد 

ه صورت هر دو هفته یکبار و برگزاري کارگاه یک روزه با حضور پزشک جلسه آموزشي ب 4سالمت به کار گرفته شد، شامل 

 متخصص و حضور بیماران موفق جهت معرفي به عنوان الگوي نقش بود که براي گروه مداخله برگزار گردید.

تال به ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر و پرسشنامه بررسي سواد سالمت زنان ایراني مب

به همراه فرم ثبت اطالعات  (HELBA: Health literacy for women with breast cancer)سرطان سینه 

 تجزیه و تحلیل شد. 95/9و سطح معناداري   SPSS V22دموگرافیک بود. اطالعات پس از جمع آوري با استفاده از نرم افزار

سطح سواد سالمت قبل از مداخله بین دو گروه اختالف  آزمون من ویتني نشان داد که سطح اضطراب مرگ و نتایج:

(، اما سطح اضطراب مرگ بین دو گروه، در گروه مداخله بالفاصله پس از پایان مداخله p=0.58معناداري نداشت)

(Z=3.38, p=0.001و یک ماه پس از پایان مداخله )(Z=3.10, p=0.002)  و سطح سواد سالمت بالفاصله پس از پایان

 اختالف معنادار وجود داشت.  (Z=4.92, p<0.001)و یک ماه پس از پایان مداخله (Z=4.74, p<0.001)مداخله 

نشان داد برنامه ارتقاء دهنده سواد سالمت، منجر به ارتقاء سواد سالمت و  مطالعه این هاي : یافتهبحث و نتیجه گیری

راهکارها میتوانند روشي مقرون به صرفه و قابل فهم براي این  .کاهش اضطراب مرگ در زنان مبتال به سرطان سینه شد

بیماران در یادگیري و درک مسائل مربوطه باشد. با به کارگیري این راهکارها، میتوان چالش هاي ناشي از سواد سالمت 

زش هاي ارائه شده ناکافي در امر آموزش را تا حدودي برطرف نمود و در بهبود یادگیري، درک و نهایتا استفاده بهینه از آمو

 به بیماران تاثیرگذار بود.

 ، سواد سالمت، سرطان سینه، پرستارياضطراب مرگ: هاکلیدواژه

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

 :عنوان مقاله انگلیسي

Title: The Effect of a Health Literacy Promotion Program on the Level of Health 
Literacy and Death Anxiety in Women with Breast Cancer 
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 پژوهشي امضاء مجری طرح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. لذا نفعان ميها به ذيمهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهش اهدافز از آنجائي که یکي ا

هاي تحقیقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشکي اصفهان پیام

هاي مؤثر در اختیار آنها را با استفاده از روش« کشور هاي سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

هاي تحقیقاتي دانشگاه براي استخراج به منظور کمک به پژوهشگران و مجریان طرح ،قرار دهد. این راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

، بنابراین، مسؤولیت صحت شودميهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقیقاتي نوشته پیامبا توجه به اینکه 

 باشد. بخش به شرح ذیل مي 4هر پیام پژوهشي شامل  باشد.محتواي آنها بر عهده وي مي

بر اساس است که جمله خبري شامل یک حداکثر یک سطر و پیام پژوهشي خبر یا عنوان  عنوان پیام خبر:

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

را انتخاب « موثر است 6مصرف دارچین در کنترل دیابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  6کنترل بیماري دیابت نوع 

 نمود. 

جمله است که در آن به معرفي مسأله و  4تا  9اي کوتاه و حداکثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

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

ترین پیام پژوهشي خالصه مهم نیست.و یا چکیده پژوهش خالصه ، پیام پژوهشيمتن پیام پژوهشي: 

عموم مردم هستند. حتي در  ،است. مخاطب اصلي پیام پژوهشيو غیرتخصصي هاي طرح به زباني ساده یافته

 پیام پژوهشي بایست نهایت تالش صورت گیرد کهميباز هم  گروهي غیر از عموم جامعه است، ،مواردي که مخاطب

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

جمله،  9یا  6حداکثر در صورت اختصاصي و عملي در این بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نویسدرا ميترین کاربردهاي نتایج 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.فراگیران ميآموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر به افرایش یادگیري عنوان خبر: 

 گزاران اعضاي هیات علمي، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکي، طراحي و راه اندازي تکنیکهاي  مقدمه و اهمیت:

نوین آموزشي اهمیت دارد. مطالعه ي حاضر با هدف مقایسه ي دو روش آموزش حضوري و آموزش الکترونیک 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 774نیمه تجربي بر روي به روش مبتني بر وبالگ 

آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوري به طور پیام برای اعضای هیأت علمي: 

 باشد.داري در فراگیران اثرگذار ميمعني

کارآمدي آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ نسبت به آموزش با توجه به گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

هاي تشویقي براي ترغیب اعضاي هیأت علمي براي استفاده از این حضوري در ارتقاي سطح یادگیري، اتخاذ سیاست

 وش ضروري است.ر

تواند در مي ها به عنوان فرصتي مناسب براي آموزش الکترونیکاستفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

اي از ضروریات استفاده از این هاي رایانهسازي و افزایش مهارتارتقاي سطح آموزش مؤثر باشد. با این 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 بیماري ام اس مؤثر است. عنوان خبر:

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هایي که بر کیفیت زندگي افراد ناتوانایيرونده است که از طریق یک بیماري مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

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

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

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

هاي مختلف در ارتقاي سالمت ذهني و جسمي و میزان اثربخشي تمرینات ورزشي با پروتکل پیام برای پزشكان:

 باشد.درصد مي 85کیفیت زندگي مبتالیان به ام اس در جامعه ایراني تا 

با حمایت از بیماران ام اس براي انجام تمرینات ورزشي، عالوه بر تسریع گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

 هاي درمان را تا حدود زیادي کاهش داد.توان هزینهمي روند بهبود،

اس وجود دارد. با این شواهد بسیار قوي براي تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماري ام پیشنهاد برای کاربرد نتایج:

 باشد. وجود، مطالعات بیشتري براي طراحي و ارائه یک برنامه ورزشي مؤثر مورد نیاز مي

 پیام پژوهشي نمونه


