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

 (بدهيد ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمايند

 2  (ها، رسانهبيمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

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

 ۱  (...كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهيزات پزشكي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 ۱  (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خيرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

 

 . استخراج و نگارش پيام پژوهشي2

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 .دارد منفي تأثير عمل اتاق كاركنان و پرستاران باروري سالمت بر بارداري، دوران در شغلي مواجهات

 گزارانسياست و مديران ،عمل اتاق كاركنان، پرستاران :مخاطب نوع

 كلمه( 04 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 مواجهات اين از برخي است ممكن كه دارند قرار متعددي شغلي مواجهات معرض در عمل اتاق كاركنان و پرستاران

 نامطلوب آمدهاي پي اي مقايسه بررسي هدف با حاضر پژوهش منظور بدين. باشد تأثيرگذار آنها باروري سالمت بر

 .شد انجام تحليلي توصيفي روش به پرستاري و عمل اتاق هاي بخش پرسنل از نفر 044 روي بر بارداري

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  های پژوهشيکاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 

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

 .باشدها بر عهده مجري طرح ميمسؤوليت صحت پيامتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 6پیام شماره 

 نامطلوب آمدهاي پي بروز ميزان بردر دوران بارداري، مواجهات شغلي  عمل: اتاق کارکنان و پرستاران برای پیام

 موثر است. بارداري

  كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

با توجه به اينكه عوارض بارداري با افزايش ميزان غيبت از كار پرستاري،  :گزارانسیاست و مدیران برای پیام

با توجه بيشتر به مراقبت هاي حين بارداري  مي توانهزينه زيادي را به بيمارستان ها و پرسنل تحميل مي كند. 

 جلوگيري شود.اتالف هزينه ها از  تا به دنبال آنپرسنل، از ميزان اين عوارض كاهش 

 كلمه( 04)حداكثر  برای کاربرد نتایج د. پیشنهاد

مي توانند با برقراري ارتباط صحيح با پرستاران و پرسنل اتاق عمل و ايجاد محيط مناسب براي  مديران پرستاري

 ادامه فعاليت هاي حرفه اي بخصوص در هنگام بارداري، در جهت رفع يا كاهش عوارض بارداري برنامه ريزي كنند. 

 مورد را انتخاب كنيد(بيش از يك توانيد )ميکنید؟ای انتقال پیام را پیشنهاد میهد. کدامیك از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكيل جلسه با   ☐

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 خارجيپژوهشي  –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☒

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمينارهاي داخليارائه در كنفرانس  ☐

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☒

 هادر مصاحبههاي پژوهش به خبرنگاران و شركت ارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين تهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و غيره  ☒

 سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(تجاريانجام اقدامات الزم براي   ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐



 

 

 

 

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

برخي از  است ممكن قرار دارند كه متعددي شغلي مواجهات معرض و كاركنان اتاق عمل در پرستاران مقدمه:

بدين منظور پژوهش حاضر با هدف . باشد داشته منفي تأثير آنها باروري سالمت بردر دوران بارداري، اين مواجهات 

بيمارستانهاي  پرستاري و عمل اتاق هاي بخش در شاغل پرسنل در اي پي آمدهاي نامطلوب بارداري بررسي مقايسه

 انجام گرفته است.  شهر اصفهانآموزشي 

انجام گرفت.  ۱071-79تحليلي و به صورت مقطعي طي سالهاي  -پژوهش حاضر، توصيفي :ها روشمواد و 

 و عمل اتاق هاي بخش در بارداري سابقه با متاهل زن پرسنل تمامي بين نمونه گيري واحد هاي پژوهش، از

ش سرشماري وارد زن شاغل به رو 02۵پرستاري كه معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند، انجام شد. در اين مطالعه، 

نفر واجد شرايط مطالعه بودند و به عنوان نمونه هاي مورد پژوهش انتخاب  044مطالعه شدند كه از اين تعداد 

 اسيپو، شغلي استرس شدند. ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه محقق ساخته و استرس شغلي اسيپو بود. پرسشنامه

درصد است كه در مطالعات زيادي مورد استفاده قرار گرفته  97رونباخ داراي اعتبار ثابت شده و ثبات داخلي با آلفاك

صورت گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده  محتوا اعتبار طريق پرسشنامه محقق ساخته ازاعتبار است. 

  .شد و من ويتني انجام T-test ،X2و آزمون هاي آماري   SPSSاز

 درصد تجربه 90 عمل اتاق گروه بود، توجه قابل گروه دو هر در كاري نامطلوب هاي موقعيت فراواني نتایج:

 79بيهوشي ) گازهاي با بيشتري نسبت به و هفته در كار ساعت 00 از درصد بيش ۱/29ايستادن،  ساعت 0از  بيش

 هاي موقعيت اغلب در تفاوت وجود با. بودند مواجهه استرس زا محيط درصد( و 70) كننده استريل عوامل درصد(،

درصد در  9/9)سقطاز جمله  پي آمدهاي نامطلوب بارداري ميزان بروز بين معناداري اختالف آماري كاري، نامطلوب

درصد در مقابل  ۱/۱0درصد(، وزن كم هنگام تولد ) ۱1درصد در مقابل  0/۱7درصد(، زايمان زودرس ) ۱/9مقابل 

در پرسنل اتاق عمل نسبت به پرسنل پرستاري  درصد( 4درصد در مقابل  9/2درصد( و مرگ داخل رحمي ) 9/۱4

 .نشد مشاهده

با وجود فراواني اغلب موقعيت هاي نامطلوب كاري در هر دو گروه بخصوص گرروه اتراق    نتیجه گیری:بحث و 

 برروز  ميزان اما نشد عمل، اختالف آماري معناداري در ميزان بروز پي آمدهاي نامطلوب بارداري در دو گروه مشاهده

 از چنرد  هرر  هرا  يافته اين. بود زياد گروه دو در قبلي هاي بارداري به نسبت بارداري آخرين در نامطلوب هايآمد پي

 كره  عواملي به مسئولين كه شود مي توصيه لذا است مالحظه قابل  برراليني نظررر از امرا نبروده معنرادار آماري نظر

 .دارند مبذول بيشتري توجه شود، مي عمل اتاق پرسنل و پرستاران باروري سالمت در اختالل باعث

 مرگ مادرزادي، ناهنجاريهاي تولد، هنگام كم وزن زودرس، زايمان سقط، بارداري، نامطلوب پيامدهاي ها:کلیدواژه

 پرستاران عمل، اتاق اكالمپسي، پره بارداري، هيپرتانسيون رحمي، داخل

 

 



 

 

 

 

 

  ( مستخرج از طرح:آدرس اینترنتي مقاله )های. ۴
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باشد. لذا نفعان ميها به ذيز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتايج از پژوهشاز آنجائي كه يكي ا

هاي تحقيقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيام

هاي مؤثر در اختيار آنها را با استفاده از روش« كشور هاي سالمتپايگاه نتايج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

هاي تحقيقاتي دانشگاه براي استخراج به منظور كمك به پژوهشگران و مجريان طرح ،قرار دهد. اين راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهيه شده است. و نگارش پيام

، بنابراين، مسؤوليت صحت دشوهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقيقاتي نوشته ميپياماز آنجائي كه 

 باشد. بخش به شرح ذيل مي 0هر پيام پژوهشي شامل  باشد.محتواي آنها بر عهده وي مي

بر اساس است كه جمله خبري شامل يك حداكثر يك سطر و پيام پژوهشي خبر يا عنوان  عنوان پیام خبر:

تاثير مصرف دارچين بر حاكي از  پژوهشنتيجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترين يافته مهم

را انتخاب « موثر است 2مصرف دارچين در كنترل ديابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  2كنترل بيماري ديابت نوع 

 نمود. 

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

 شود. نمونه پرداخته مي  اهميت آن و در صورت نياز جامعه آماري و تعداد

ترين پيام پژوهشي خالصه مهم نيست.و يا چكيده پژوهش خالصه ، پيام پژوهشيمتن پیام پژوهشی: 

عموم مردم هستند. حتي در  ،است. مخاطب اصلي پيام پژوهشيو غيرتخصصي هاي طرح به زباني ساده يافته

 پيام پژوهشي بايست نهايت تالش صورت گيرد كهميباز هم  گروهي غير از عموم جامعه است، ،مواردي كه مخاطب

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

جمله،  0يا  2حداكثر در صورت اختصاصي و عملي در اين بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نويسدرا ميترين كاربردهاي نتايج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 های پژوهشيراهنمای استخراج و نگارش پیام

راهنمای(۱)فرم  های پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شيوه بحث گروهي

 شود.فراگیران میآموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ منجر به افرایش یادگیری عنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمی، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیك در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه اندازی  مقدمه و اهمیت:

تکنیکهای نوین آموزشی اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 111نیمه تجربی بر روی به روش مبتنی بر وبالگ آموزش الکترونیك 

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به پیام برای اعضای هیأت علمي: 

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار میطور معنی

كارآمدی آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ نسبت به با توجه به گزاران: پیام برای مديران و سیاست

های تشویقی برای ترغیب اعضای هیأت علمی برای آموزش حضوری در ارتقای سطح یادگیری، اتخاذ سیاست

 وش ضروری است.استفاده از این ر

تواند می ها به عنوان فرصتی مناسب برای آموزش الکترونیكاستفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتايج

ای از ضروریات های رایانهسازی و افزایش مهارتدر ارتقای سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ

    باشد.استفاده از این روش می

  

 پيام 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، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هایی كه بر كیفیت ناتواناییرونده است كه از طریق یك بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

شود. پژوهش حاضر یك مطالعه مرور سیستماتیك و فراتحلیل داده می گذارد تشخیصمیزندگی افراد تاثیر 

 .است كه در آن میزان تاثیر ورزش در كیفیت زندگی بیماران در ابعاد جسمانی و روانی بررسی شده است

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

های مختلف در ارتقای سالمت ذهنی و میزان اثربخشی تمرینات ورزشی با پروتکل پیام برای پزشكان:

 باشد.درصد می 59جسمی و كیفیت زندگی مبتالیان به ام اس در جامعه ایرانی تا 

با حمایت از بیماران ام اس برای انجام تمرینات ورزشی، عالوه بر گزاران: پیام برای مديران و سیاست

 های درمان را تا حدود زیادی كاهش داد.توان هزینهمی تسریع روند بهبود،

اس وجود دارد. با شواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پیشنهاد برای کاربرد نتايج:

 باشد. این وجود، مطالعات بیشتری برای طراحی و ارائه یك برنامه ورزشی مؤثر مورد نیاز می

 پيام پژوهشي نمونه


