
 

 

 

 بررسي تاثیر فوتوتراپي در منزل بر درمان زردی نوزاد و استرس والدین نوزادان مبتال به زردی عنوان طرح پژوهشي

 076936 كد طرح

نباتیدکترمحبوبه نم نام و نام خانوادگي مجری طرح  

 
 دانشكده پرستاری و مامایي دانشكده/مركز تحقیقاتي

 

هایي هستند كه بتوانند )منظور از مخاطب افراد یا گروهه كساني هستند؟ چمخاطبان طرح پژوهشي . 1

 استفاده نمایند(از نتایج طرح به طور مستقیم 

 (1بیماران مبتال به دیابت نوع مردم،  مثالً اطب خود را دقیقأ مشخص كنید.)مخ خدمات سالمتگیرندگان الف. 

والدین نوزادان مبتال به زردی.. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 (بهداشتي تمعاونو دارو،  غذاسازمانانشگاه، بیمارستان، دمدیرانمثالً )گزاران نظام سالمتسیاست وب. مدیران

پرستاران و پزشكان 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

 (هپزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و غیر)مثالً  كنندگان خدمات سالمتارائهج. 

متخصص پزشكان .

........................................................................................................................................................................نوزادان

.......... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 )مثالً كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشكي و غیره(های تولیدیگزاران و بخشسرمایهد. 

تجهیزات 

........................................................................................................................................................................پزشكي

........... 

................................................................................................................................................................................... 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(۲ )فرم های پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح  



 

................................................................................................................................................................................... 

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالًسایر مخاطبینهـ. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

  



 

 

 

 

 

 بنویسید: زبان ساده های طرح پژوهشي خود را بهانجام كار، و یافتهروش ، اهمیت. ۲

 ........................................................................................................................................... :الف. اهمیت موضوع

مراقبت های پرستاری در منزل و آموزش به والدین در جهت مشاركت در درمان نوزادشان،از  رواج انجاماستفاده و 

 درماني فوتوتراپي در منزلجمله اشائه روش 

 

 

مطالعه می توان استفاده از فوتوتراپی در منزل را به والدین نوزادان مبتال به زردی با توجه به یافته های این 

پیشنهاد 

.............................................................................................................................................................................داد.

...... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

فته ای چند روز در کلینیک تخصصی کودکان بیمارستان امام حسین شهر همحقق  كار:ب. خالصه روش

متخصص نوزادان مبنی بر انجام فوتوتراپی در منزل اصفهان حاضر میشد و پس از ویزیت و دستور پزشک 

مورد در هر گروه(انجام شد.  23و بیمارستان نمونه گیری به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون )

پرسشنامه ها در دو مرحله تکمیل و مورد آنالیز آماری قرار چک لیست ها 

...............................................................................................................................گرفتند..

............. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به خود را به  پژوهشهای حاصل از پیام ج.

 انجام مراقبت در منزل با دادن آموزش به والدین میسر است. 1شماره پیام 



 

 مراقبت های پرستاری در منزل باعث كاهش استرس والدین میشود. ۲شماره پیام 

 نوزاد دچار عوارض كمتری مي شود. )فوتوتراپي(در انجام مراقبت در منزل 3شماره پیام 

 فوتوتراپي در منزل بر درمان زردی نوزادی موثر است. 4شماره پیام 

  5شماره پیام 

  6پیام شماره 

 

  



 

 

 

 توانید چندین مورد را انتخاب كنید()مي پیشنهاد شما برای كاربست نتایج پژوهش چیست؟د. 

  برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشكیل جلسه با 

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي  

  پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي 

 ها و مجالت كثیراالنتشارنتشار نتایج پژوهش در روزنامها 

 سازمانيهای درونها و بولتنانتشار نتایج در خبرنامه 

  ها و سمینارهای داخليكنفرانسارائه در 

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس 

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه یافته 

  های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال 

 كنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی وب

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین اهنما، بروشور، كتابچه، و غیرهتهیه ر

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 عنوان طرح پژوهشي
 بررسي تاثیر فوتوتراپي در منزل بر درمان زردی نوزاد و استرس والدین نوزادان مبتال به زردی

 076936 كد طرح

 نام و نام خانوادگي مجری طرح
نباتیدکترمحبوبه نم  

 

 دانشكده پرستاری و مامایي دانشكده/مركز تحقیقاتي

 

 ( ....................................................................................كلمه بنویسید 03را حداكثر در  و هدف پژوهش)مقدمه  زمینه:

انتقال برخي از مراقبتهای پرستاری مانند فوتوتراپي  به منزل و مشاركت دادن والدین نوزادان در امر درمان  پژوهشهدف از این 

همچنین بررسي تاثیر استرس والدین در حین انجام مراقبت در منزل و مراقبت از نوزادشان و 

.................................................................................................................................................................بود.

..... 

...................................................................................................................................................................... 

 ........................( ..........................................................كلمه بنویسد 03روش انجام پژوهش را حداكثر در ) روش اجرا:

فته ای چند روز در کلینیک تخصصی کودکان بیمارستان امام حسین شهر اصفهان حاضر میشد و همحقق  ..

متخصص نوزادان مبنی بر انجام فوتوتراپی در منزل و بیمارستان نمونه پس از ویزیت و دستور پزشک 

مورد در هر گروه(انجام شد. چک لیست ها  23گیری به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمون )

پرسشنامه ها در دو مرحله تکمیل و مورد آنالیز آماری قرار 

...............................................................................................................................گرفتند..

...................................................................................................................................................................

.............. 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

(1)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح فرم  



 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 ( ...........................................................كلمه بنویسد 03هش را به زبان ساده و حداكثر در نتیجه و پیام اصلي پژو) نتیچه:

نتایج این مطالعه نشان داد كه انجام فوتوتراپي در منزل در درمان زردی نوزادی موثر است و باعث كاهش 

استرس والدین نوزادان مبتال به زردی 

............................................................................................................................................................میشود.

.......... 

...................................................................................................................................................................... 

 


