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 7931-7931در سال  اسکراب در بیمارستان الزهرا )س( اصفهان سیرکولر و
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 نام و نام خانوادگي مجری طرح
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 دانشکده/مرکز تحقیقاتي
 دانشکده پرستاری و مامایی
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، فاده نماینداستاز نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيگروهافراد یا انتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید 9تا  ۱به هر کدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 5

 (...پزشکان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 2

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم 3

 (...کارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 3

 (سالمتمدیران خارج از نظام بهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 2

 

 . استخراج و نگارش پيام پژوهشي2

 کلمه( ۱9)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

غربالگری اختالالت اسکلتي عضالني تکنولوژیست های جراحي الپاراسکوپي و پیشگیری و ارتقای سالمت بهداشت 

 شغلي کارکنان اتاق عمل  

 

 

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 کلمه( 04 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

امروزه اختالالت اسکلتي عضالني یکي از شایع ترین بیماری های وابسته به شغل است که اثرات فراوان اقتصادی بر 

روی فرد، سازمان و جامعه مي گذارد از طرفي این اختالالت قابل پیشگیری هستند. برای پیشگیری از آن آگاهي از 

   در این راستا انجام دهد.آن شد تا مطالعه ای  نقش عوامل بیومکانیکي الزم مي باشد. در نتیجه محقق بر

 

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

 .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیامتوجه: 

 کلمه( 94)حداکثر : 1پیام شماره 

ارائه بازخورد به مسؤلین بیمارستان، مدیران و سیاست مداران بهداشت و درمان  مبني بر اینکه در برنامه های مدیریتي 

و در این راستا تالش و  را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند...و استراتژیک خود سالمتي شغلي پرسنل اتاق عمل 

 .جدیت بیشتری را به کار ببندند

 

 کلمه( 94)حداکثر : 2پیام شماره 

برای آگاهي بهتر و بیشتر از وضعیت شغلي تکنولوژیست های جراحي مطالعه بر روی این افراد در سایر عمل ها و ....

 .بیمارستان های دیگر پیشنهاد مي گردد

 

 کلمه( 04)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

عضالني در تکنولوژیست های جراحي مداخله ارگونومي در تجهیزات، محیط با توجه به شیوع باالی اختالالت اسکلتي 

 و ابزار در جهت تطبیق شرایط کاری با ویژگي ها و توانایي های افراد پیشنهاد مي گردد. 

 

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

 برای معرفي نتایج 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 نتایج پژوهش در روزنامها  ☒

 سازمانيهای درونها و بولتندر خبرنامهانتشار نتایج   ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐



 

 
 
 

 

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهارائه یافته  ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهخالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وبقرار دادن   ☐

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

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

 )لطفاً نام ببرید( سایر موارد  ☐

 

 

 :. چكيده طرح تحقيقاتي3

اختالالت اسککلتي عضالني یکي از مهم ترین صدمات و بیماری های شغلي هستند  که محیط کار و فعالیت   : هدف و زمینه

های فرد نقش اسکاسکي در شکیوع آن دارد. از آنجایي که الپاراسکوپي به یک رویکرد ترجیحي برای درمان بسیاری از عمل ها    

تورهای اختالالت اسکلتي عضالني پرسنل اتاق عمل در با هدف تعیین و مقایسه ریسک فاکمطالعه حاضر تبدیل شکده اسکت    

 نقش های سیرکولر و اسکراب در اعمال الپاراسکوپي انجام شد.

الزهرا  نفر از پرسکنل اتاق عمل الپاراسکوپي بیمارستان  05تعداد  مقطعي تحلیلي توصکیفي  مطالعه این در : روش ها و مواد

تعیین ریسک فاکتورهای اختالالت اسکلتي عضالني آسان یا در دسترس به منظور  روش با )س( اصکفهان بعد از اخذ رضکایت  

داده ها  شامل پرسشنامه عمومي نوردیک و چک  مورد ارزیابي قرار گرفتند. ابزار جمع آوریاسکراب  و سیرکولر های نقش در

ه ها با استفاده از آزمونهای آماری توصیفي بود  که قبال روایي و پایایي آنها تایید شده بود. تجزیه و تحلیل داد  REBAلیست 

ورژن  SPSSآماری  و تحلیلي همچون تي زوجي، آنالیز واریانس، تي مسکککتقل و واریانس اندازه های مکرر از طریق نرم افزار

  انجام شدند. 04

 ۱6/80میانگین سککني  (  با% 80/86نمونه ها مونث بودند. اکثر شککرکت کنندگان متلهل )  %50نتایج نشککان داد، یافته ها : 

 ±88/4و  در نقش سیرکولر 0/6 ±69/4با میانگین امتیاز کلي خطر   % 36/53شکیوع اختالالت اسکلتي عضالني   سکال بودند. 

سطح خطر در هر دو نقش متوسط با ضرورت برای انجام اقدامات اصالحي  .(P<44۱/4) در نقش اسککراب بدسکت آمد    8۱/9

 مشاهده شد.

 هستند  خطر معرض در سکالمتي  نظر از خود ای حرفه ماهیت دلیل که پرسکنل اتاق عمل به  این به توجه بانتیجه گیری : 

بیشکتر مد نظر قرار گیرد.  همچنین اضکافه شککدن    باید مداخالت ارگونومیکي در تجهیزات، ابزار و محیط همراه با انجام ورزش

 گردد .  پیشنهاد مي سالمتي ارتقاء راستای پشگیری و واحد درسي اصول ارگونومي در کوریکولوم آموزشي دانشجویان در

 اختالالت اسکلتي عضالني، ریسک فاکتورها، پوسچر، الپاراسکوپي، سیرکولر، اسکراب  :کلیدواژه ها

 اسکراب  اختالالت اسکلتی عضالنی، ریسک فاکتورها، پوسچر، الپاراسکوپی، سیرکولر، ها:کلیدواژه

 

 



 

 

 

 

  ( مستخرج از طرح:)هایآدرس اینترنتي مقاله . ۴
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باشد. لذا نفعان ميها به ذیز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهشاز آنجائي که 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« کشور های سالمتپایگاه نتایج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

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

 های پژوهشي تهیه شده است. و نگارش پیام

توای ت صحت مح، بنابراین، مسؤولیشودهای پژوهش توسط مجری طرح تحقیقاتي نوشته ميپیاماز آنجائي که 

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

 بر اساساست که جمله خبری شامل یک حداکثر یک سطر و پیام پژوهشي خبر یا عنوان  عنوان پیام خبر:

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

 را انتخاب نمود. « موثر است 0مصرف دارچین در کنترل دیابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  0بیماری دیابت نوع 

جمله است که در آن به معرفي مسلله و  0تا  8ای کوتاه و حداکثر 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 پژوهشی: 

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

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

 نوشته شود.واژگان تخصصي ساده و با کمترین تعداد 

جمله،  8یا  0حداکثر در صورت اختصاصي و عملي در این بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نویسدرا ميترین کاربردهای نتایج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيپيامراهنماي استخراج و نگارش 

راهنماي(7)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شيوه بحث گروهي

 ود.شفراگیران 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 الکترونیک در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه اندازی  مقدمه و اهميت:

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

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

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به طور پيام براي اعضاي هيأت علمي: 

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار میمعنی

ت به کارآمدی آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ نسببا توجه به گزاران: پيام براي مديران و سياست

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 الکترونیکاستفاده از وبالگ :پيشنهاد براي كاربرد 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: 

ندگی هایی که بر کیفیت زناتواناییرونده است که از طریق یک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهميت: 

شود. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است که داده می گذارد تشخیصمیافراد تاثیر 

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

 ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر است. پيام براي مردم:

و جسمی  های مختلف در ارتقای سالمت ذهنیمیزان اثربخشی تمرینات ورزشی با پروتکل پيام براي پزشكان:

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

با حمایت از بیماران ام اس برای انجام تمرینات ورزشی، عالوه بر گزاران: پيام براي مديران و سياست

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

اس وجود دارد. با شواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پيشنهاد براي كاربرد نتايج:

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

 پيام پژوهشي نمونه


