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 عنوان طرح پژوهشي
نوزادان  ژهیو یهاتوسط پرستاران در بخش مراقبت یریگرگ یاستانداردها تیرعا زانیبازخورد بر م ریتاث يبررس

 6931اصفهان  يمنتخب دانشگاه علوم پزشک یهامارستانیب

 
 كد طرح

396751 

 نام و نام خانوادگي مجری طرح
 محبوبه نم نباتي

 دانشکده/مركز تحقیقاتي
 دانشکده پرستاری و مامایي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان

 

استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم كه بتوانند  هایيگروهافراد یا انتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  6، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 5 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

 4 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  سالمتگزاران نظام و سیاستدیرانم 

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

 2 (نظام سالمت مدیران خارج ازبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

 

 . استخراج و نگارش پيام پژوهشي2

 كلمه( 6۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 با استفاده از بازخورددهي میتوان آموزش های موثری به پرستاران داد.

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 

ضرورت دارد كه  و شودينوزادان انجام م یاست كه برا يدردناك يتهاجم یهاروش نیترعیاز شا یریگرگ

های حیاتي آموزش و یادگیری است كه اگر بطور بازخورد یکي از قسمت طبق استانداردها انجام شود.

كند و از جمله موثرترین فاكتورها صحیح و مناسب ارائه شود به ایجاد خالقیت و پیشرفت فراگیر، كمک مي

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

كارگیری یک مداخله العه بر آن شدیم تا با استفاده از نمایش فیلم و بهبنابراین در این مط .در یادگیری است

 گیری در نوزادان بررسي كنیم.مناسب تاثیر بازخورد را بر رعایت استانداردهای رگ

 

 

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

 .باشدها بر عهده مجری طرح ميپیاممسؤولیت صحت توجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

با توجه به افزایش تولد نوزادان نارس و افزایش امار بستری انان در بیمارستان باید كیفیت مراقبت از انان افزایش 

 داده شود و تالش در جهت اجرای استانداردها و انجام هر چه بهتر مراقبتها صورت گیرد.

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

آموزشهای بسیاری امروزه جهت بهبود كار پرستاران در بیمارستانها صورت مي گیرد ولي این اموزشها موثر نبوده و 

اثر انها بعد از مدت كوتاهي به حالت قبل برمیگردد بهتر است از روشهای نوین در آموزش نظیر استفاده از بازخورد 

 ااستفاده شود.

 كلمه( 04)حداكثر  پیشنهاد برای کاربرد نتایجد. 

توان از با توجه به نتایج حاصل از مطالعه حاضر و تاثیر مثبت بازخوردگیری بر میزان رعایت استانداردها، مي

تواند هم به سود ها استفاده كرد. كه ای مورد ميبازخوردگیری برای بهبود رعایت استانداردها و انجام اصولي مراقبت

 ر و هم به سود حوزه بهداشت و درمان باشد.بیما

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

 برای معرفي نتایج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذیگروه مخاطب، تشکیل 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 داخليارائه در كنفرانس  ☒

 سمینارهای خارجيها و ارائه 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  ☐

 ه زبان ساده و متناسب با مخاطبینب تهیه راهنما، بروشور، كتابچه، و غیره  ☒

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



 

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 

 

 

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

 یریگرگ. كننديم تحربه را يتهاجم یندهایفرا و یبستر نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش در یاریبس نوزادان ساالنه

ضرورت دارد كه طبق استانداردها  و شودينوزادان انجام م یاست كه برا يدردناك يتهاجم یهاروش نیترعیاز شا

های حیاتي آموزش و یادگیری است كه اگر بطور صحیح و مناسب ارائه شود به بازخورد یکي از قسمت انجام شود.

بنابراین در این  .كند و از جمله موثرترین فاكتورها در یادگیری استایجاد خالقیت و پیشرفت فراگیر، كمک مي

له مناسب تاثیر بازخورد را بر رعایت كارگیری یک مداخمطالعه بر آن شدیم تا با استفاده از نمایش فیلم و به

 گیری در نوزادان بررسي كنیم.استانداردهای رگ

 نوزادان ژهیو یهامراقبت بخش ،یریگرگ پرستاران، بازخورد، استاندارد، ها:کلیدواژه

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴

http://. http://ijn.mums.ac.ir/ 

  



 

 

 

 

 

 

 

باشد. لذا نفعان ميها به ذیز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهشاز آنجائي كه یکي ا

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

های مؤثر در اختیار ستفاده از روشآنها را با ا« كشور های سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

های تحقیقاتي دانشگاه برای استخراج به منظور كمک به پژوهشگران و مجریان طرح ،قرار دهد. این راهنمامخاطبان 

 های پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

مسؤولیت صحت ، بنابراین، شودهای پژوهش توسط مجری طرح تحقیقاتي نوشته ميپیاماز آنجائي كه 

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

بر اساس است كه جمله خبری شامل یک حداكثر یک سطر و پیام پژوهشي خبر یا عنوان  عنوان پیام خبر:

تاثیر مصرف دارچین بر ز حاكي ا پژوهشنتیجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترین یافته مهم

را انتخاب « موثر است 2مصرف دارچین در كنترل دیابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  2كنترل بیماری دیابت نوع 

 نمود. 

جمله است كه در آن به معرفي مسأله و  0تا  9ای كوتاه و حداكثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  اهمیت آن و در صورت نیاز جامعه آماری 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 های طرح به زباني ساده یافته

 پیام پژوهشي بایست نهایت تالش صورت گیرد كهميباز هم  گروهي غیر از عموم جامعه است، ،مواردی كه مخاطب

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

جمله،  9یا  2در  حداكثرصورت اختصاصي و عملي در این بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نویسدرا ميترین كاربردهای نتایج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پيام

راهنماي(۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

 یهاتوسط پرستاران در بخش مراقبت یريگرگ یاستانداردها تیرعا زانيبازخورد بر م ريتاث يبررس

 1331اصفهان  يمنتخب دانشگاه علوم پزشك یهامارستانينوزادان ب ژهیو

 بازخورد دادن به پرستاران میتواند باعث افزایش میزان رعایت استانداردهای رگ گیری شود.عنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمی، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

در رعایت استانداردها و افزایش بستری نوزادان در بخش مراقبت ویژه با توجه به اهمیت  مقدمه و اهميت:

کارگیری یک مداخله مناسب تاثیر بازخورد را بر استفاده از نمایش فیلم و به این مطالعه بر آن شدیم تا با

 گیری در نوزادان بررسی کنیم.رعایت استانداردهای رگ

در  هااستاندارد رعایت میزان بر تواندمی بازخوردگیری روش از استفادهپيام براي اعضاي هيأت علمي: 

  .باشد پرستاران موثر

ها استفاده شود که مسئولین از بازخوردگیری در آموزشپیشنهاد میگزاران: پيام براي مديران و سياست

 کنند

ها آموزش پرسنل و جایی که یکی از موضوعات مهم در بیمارستاناز آن :پيشنهاد براي كاربرد نتايج

ثیر زیادی در بهبود عملکرد های آموزشی غیرفعال مانند سخنرانی تاها است و روشارتقای سطح علمی آن

ها توان از این روش آموزشی در راستای بهبود عملکرد پرسنل و ارتقای سطح آموزشی آنپرسنل ندارند، می

 برد. بهره

  

 پيام پژوهشي نمونه


