
 

 

 

 

 ػٌَاى طشح پظٍّـي
تخؾ ّای قلة تیواسػتاى ّای هٌتخة ٍاتؼتِ تِ  تشسػي کیفیت صًذگي حشفِ ای ٍ ػَاهل هشتثط دس پشػتاساى

  1337داًـگاُ ػلَم پضؿکي اصفْاى دس ػال 

 337436 کذ طشح

 ًام ٍ ًام خاًَادگي هدشی طشح

 
 دکتش ػیوا تاتایي 

 هشضیِ ّشاتیاى ًام ٍ ًام خاًَادگي ّوکاساى طشح

 داًـکذُ پشػتاسی ٍ هاهایي اصفْاى داًـکذُ/هشکض تحقیقاتي

 

اػتفادُ اص ًتایح طشح تِ طَس هؼتقین کِ تتَاًٌذ  ّایي افشاد یا گشٍُاًتخاب لطفاً ضوي ) هخاطباى طزح پژٍّشي. 1

 (تذّیذ 5تا  1، تِ ّش کذام اص آًْا ٍصى ًوایٌذ

 (ّا ، سػاًِتیواساىهشدم، ) سالمت خذمات گیزوذگان 

 4(...پضؿکاى، داسٍػاصاى، پشػتاساى، هاهاّا ٍ ) کىىذگان خذمات سالمت رائٍا 

 4غزا ٍ داسٍ، هؼاًٍت تْذاؿتي ٍ ...( ػاصهاى تیواسػتاى، داًـگاُ،  )هذیشاى  گشاران وظام سالمت ي سیاست ذیزانم 

 ٍ(...کاسخاًدات داسٍیي، صٌایغ غزایي، تدْیضات پضؿکي ٍ ) َای تًلیذی اران ي تخصگذ سزمای 

 (هذیشاى خاسج اص ًظام ػالهتتْضیؼتي، آهَصؽ ٍ پشٍسؽ، خیشیي، ، ّای هشدم ًْاد ػاصهاى )هثالً یز مخاطثیهاس 

باشذ؟   تَاًذ اس ًظز اجتواعي، سیاسي ٍ قَاًیي ساسهاى غذا ٍ دارٍ، تبعاتي داشتِ .آیا ایي خبز هي2

 داًن ًوي   خیز   بلِ

 

 

 استخزاج ٍ ًگارش پیام پژٍّشي .3

 کلوِ( 15)حذاکثش  خثزالف. عىًان پیام یا 

 تیواساى هي گشدد. استقاء کیفیت صًذگي حشفِ ای پشػتاساى  هٌدش تِ افضایؾ سضایتوٌذی پشػتاساى ٍ

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

 داًشگاُ علَم پششكي اصفْاى

  هاي پصوهطيكاربرگ ترجمان دانص طرح



 

 

 

 کلوِ( 40 )حذاکثش مًضًع اَمیتمقذمٍ ي ب. 

ایي  لزا، تیواساى استقاء ػالهتيدس  تخـْای قلة پشػتاساى پشػتاسی هـفقاًِ کلیذی تا ػٌایت تِ اّویت ًقؾ

تخـْای قلة  تیواسػتاى  پشػتاساى ًفش اص  200 ٍ ػَاهل هشتثط دس کیفیت صًذگي حشفِ ای هطالؼِ تا ّذف تؼییي 

  اًدام ؿذ. ّای هٌتخة 

 

 تىًیسیذ:ستان سادٌ تذين استفادٌ اس ياصگان تخصصي ي تٍ را تٍ  پضيَصاصلي َای  پیامَا ي  یافتٍ ج.

  .تاؿذ ّا تش ػْذُ هدشی طشح هي هؼؤٍلیت صحت پیام .طشح هوکي اػت یک یا تیؾ اص یک پیام داؿتِ تاؿذتًجٍ: 

 کلوِ( 50)حذاکثش : 1پیام ضمارٌ 

داؿتِ  ٍ لزا کیفیت صًذگي حشفِ ای اص اّویت  تیواساى دس ػالهتي ًقؾ هَثشی  تا تَچِ تِ هاّیت ؿغليپشػتاساى 

سضایت ٍ ػولکشد ؿغلي  . کاسکٌاًي کِ اص کیفیت صًذگي حشفِ ای تاالتشی تشخَسداس تاؿٌذٍیظُ ای تشخَسداس اػت

 هي گشددهٌدش تِ سضایتٌوذی تیواساى  اْایتً کِتْتشی خَاّذ داؿت 

 کلوِ( 50)حذاکثش : 2پیام ضمارٌ 

اگشچِ هٌدش تِ خؼتگي اص ؿفقت هي گشدد  اها دس ت هـفقاًِ قؼوت هْوي اص هشاقثت پشػتاسی هي تاؿذ. هشاقث

 ٍ دس ًْایت تیواساى دس پشػتاساى لزتي کؼة هي گشدد کِ تاػث سضایت  اص ؿفقت هي گشددٌّگام تؼکیي  دسد 

 دس هشاقثت هي گشدد  پشػتاساى تاػث تقَیت سٍحي ٍ تـَیق

 کلوِ( 40)حذاکثش  د. پیطىُاد تزای کارتزد وتایج

 تشًاهِ سیضیْای الصم دس خْت اثشتخـي حشفِ ای ٍ کاّؾ هـکالت خؼوي ٍ سٍاًي پشػتاساى اسائِ ساّکاسّا ٍ .....

 هَسد سا اًتخاب کٌیذ(تیؾ اص یک تَاًیذ  )هيکىیذ؟ ميَای اوتقال پیام را پیطىُاد  د. کذامیك اس ريش

 تشای هؼشفي ًتایح پظٍّؾ کٌٌذگاى تالقَُ ٍ اػتفادُ ًفؼاى ریگشٍُ هخاطة، تـکیل خلؼِ تا   ☐

  پظٍّـي داخلي –اًتـاس هقالِ دس هدالت ػلوي   ☒

 پظٍّـي خاسخي –اًتـاس هقالِ دس هدالت ػلوي   ☒

 ّا ٍ هدالت کثیشاالًتـاس دس سٍصًاهِ ًتـاس ًتایح پظٍّؾا  ☐

 ػاصهاًي ّای دسٍى ّا ٍ تَلتي اًتـاس ًتایح دس خثشًاهِ  ☐

 ّا ٍ ػویٌاسّای داخلي اسائِ دس کٌفشاًغ  ☒

 ّا ٍ ػویٌاسّای خاسخي اسائِ دس کٌفشاًغ  ☐

 ّا ّای پظٍّؾ تِ خثشًگاساى ٍ ؿشکت دس هصاحثِ اسائِ یافتِ  ☐

 ّای ّذف تشای گشٍُکاهل گضاسؽ خالصِ یا اسػال   ☐

 کٌٌذگاى تالقَُ ػایت تشای دػتشػي اػتفادُ قشاس دادى خالصِ یا گضاسؽ کاهل طشح تش سٍی ٍب  ☐

 تِ صتاى ػادُ ٍ هتٌاػة تا هخاطثیي تْیِ ساٌّوا، تشٍؿَس، کتاتچِ، ٍ غیشُ  ☐



 

 ت اختشاع، ػقذ قشاسداد تا صٌؼت ٍ غیشُ(ػاصی ًتایح پظٍّؾ )ثث اًدام اقذاهات الصم تشای تداسی  ☐

 ػایش هَاسد )لطفاً ًام تثشیذ(  ☐

 

 :. چكیذُ طزح تحقیقاتي4

منتخب  بیمارستان هاي قلب بخطهاي پرستاران در مرتبط عوامل و اي حرفه زنذگي كیفیت بررسي

 7931وابسته به دانطگاه علوم پسضکي اصفهان در سال 

 

رضایت ٍ خستگی اس شفمت  ًمش اساسی در تْثَد ًتایج درهاًی در تیواراى ایفاء هی کٌٌذپزستاراى للة ٍ ػزٍق  مقذمه:

تزکیفیت  هزالثت پزستاری تاثیزگذار است. لذا تزرسی سطَح رضایت ٍ خستگی اس شفمت در پزستاراى للة ٍ ػزٍق دارای 

 اًجام شذ.رضایت ٍ خستگی اس شفمت در پزستاراى للة  تزرسیایي هطالؼِ تا ّذف اّویت هی تاشذ.

 

پزستار  ًفز 121 .اًجام گزفتتصَرت یک هزحلِ ای  2012ایي هطالؼِ اس ًَع تَصیفی تحلیلی در سال  مواد وروش ها:

تصَرت تصادفی سادُ اًتخاب شذًذ. جوغ آٍری تخش چْار تیوارستاى آهَسشی درهاًی دراصفْاى  11للة ٍ ػزٍق شاغل در 

گَیِ دردٍسیز همیاس رضایت اس شفمت ٍ خستگی اس شفمت) فزسَدگی شغلی، استزس  30تا  اطالػات اس طزیك تکویل پزسشٌاهِ

 گزفت. لزار تزرسی هَرد  spss21 افشار ًزم در استٌثاطی ٍ تَصیفی ثاًَیِ ًاشی استزٍها( اًجام شذ. ًتایج تَسط آهار

 

تاالٍخستگی اس شفمت )فزسَدگی  رضایت اس شفمت درتیش اسًیوی اس پزستاراىًتایج ایي هطالؼِ ًشاى داد کِ : یافته ها

پزستاراى، سطح  سي شغلی ٍ استزس ثاًَیِ ًاشی اس تزٍها( درآًاى هتَسط تَد. ضزیة  ّوثستگی پیزسَى ًشاى داد کِ تیي

 اس ًاشی ثاًَیِ شغلی، استزس فزسَدگی شغلی، شفمت اس رضایت ًوزات تحصیالت، ساتمِ کارکلی، هیشاى ساػات کار در هاُ تا

(. ساتمِ کار پزستاراى در تخش للة تا <00/0p)ًذاشت ٍجَد هؼٌادار راتطِ کار اس ًاشی شفمت اس خستگی کل ًوزُ ٍ تزٍها

 شغلی ، اها تا ًوزات رضایت اس شفمت ٍ فزسَدگی(r=0/183, p<0.05)ًوزُ استزس ثاًَیِ ًاشی اس تزٍها راتطِ هستمین داشت

 (.<p 00/0)ًذاشت هؼٌادار راتطِ

 

ًتایچ ایي هطالؼِ در پزستاراى للة ٍ ػزٍق ًشاى داد کِ رضایت اس شفمت در سطح تاال  ٍخستگی اس شفمت : نتیجه گیري

در سطح هتَسط لزار داشت. تِ ًظز هی رسذ کِ پژٍّش ّای تیشتزی در جْت تمَیت رضایت اس شفمت ٍ هذاخالت پیشگیزاًِ 

 اس شفمت در پزستاراى  السم هی تاشذ. در راستای کاّش خستگی

 

 شفمت، پزستاراى تخش للة اس خستگی شفمت، اس ای، رضایت کیفیت سًذگی حزفِكلیذ واشه ها:
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تاؿذ. لزا  ًفؼاى هي ّا تِ ری هْن تشخواى ٍ تثادل داًؾ، اًتقال ًتایح اص پظٍّؾ ص اّذافاص آًدائي کِ یکي ا

ّای تحقیقاتي اًدام ؿذُ دس  ّای هؼتخشج اص طشح هؼاًٍت پظٍّـي ٍ فٌاٍسی داًـگاُ ػلَم پضؿکي اصفْاى پیام

ّای هؤثش دس اختیاس  آًْا سا تا اػتفادُ اص سٍؽ« کـَس ّای ػالهت پایگاُ ًتایح پظٍّؾ»داًـگاُ سا ػالٍُ تش دسج دس 

ّای تحقیقاتي داًـگاُ تشای اػتخشاج  تِ هٌظَس کوک تِ پظٍّـگشاى ٍ هدشیاى طشح ،قشاس دّذ. ایي ساٌّواهخاطثاى 

 ّای پظٍّـي تْیِ ؿذُ اػت.  ٍ ًگاسؽ پیام

، تٌاتشایي، هؼؤٍلیت صحت ؿَد يّای پظٍّؾ تَػط هدشی طشح تحقیقاتي ًَؿتِ ه پیامتا تَخِ تِ ایٌکِ 

 تاؿذ.  تخؾ تِ ؿشح ریل هي 4ّش پیام پظٍّـي ؿاهل  تاؿذ. هحتَای آًْا تش ػْذُ ٍی هي

تش اػاع اػت کِ خولِ خثشی ؿاهل یک حذاکثش یک ػطش ٍ پیام پظٍّـي خثش یا ػٌَاى  عىًان پیام خثز:

تاثیش هصشف داسچیي تش حاکي اص  پظٍّؾًتیدِ چٌاًچِ  ،ؿَد. تِ ػٌَاى هثال ًَؿتِ هي پظٍّؾتشیي یافتِ  هْن

سا اًتخاب « هَثش اػت 2هصشف داسچیي دس کٌتشل دیاتت ًَع  »ػٌَاى تَاى  هيتاؿذ،  2کٌتشل تیواسی دیاتت ًَع 

 ًوَد. 

خولِ اػت کِ دس آى تِ هؼشفي هؼألِ ٍ  4تا  3ای کَتاُ ٍ حذاکثش  ؿاهل هقذهِ :مًضًعاَمیت مقذمٍ ي 

 ؿَد.  ًوًَِ پشداختِ هي  اّویت آى ٍ دس صَست ًیاص خاهؼِ آهاسی ٍ تؼذاد

تشیي  پیام پظٍّـي خالصِ هْن ًیؼت.ٍ یا چکیذُ پظٍّؾ خالصِ ، پیام پظٍّـيمته پیام پضيَطي: 

ػوَم هشدم ّؼتٌذ. حتي دس  ،اػت. هخاطة اصلي پیام پظٍّـيٍ غیشتخصصي ّای طشح تِ صتاًي ػادُ  یافتِ

 پیام پظٍّـي تایؼت ًْایت تالؽ صَست گیشد کِ هيتاص ّن  گشٍّي غیش اص ػوَم خاهؼِ اػت، ،هَاسدی کِ هخاطة

 ًَؿتِ ؿَد.ٍاطگاى تخصصي ػادُ ٍ تا کوتشیي تؼذاد  يتِ صتاً

خولِ،  3یا  2حذاکثش دس صَست اختصاصي ٍ ػولي دس ایي تخؾ، پظٍّـگش تِ پیطىُاد تزای کارتزد وتایج: 

 . ًَیؼذ سا هيتشیي کاستشدّای ًتایح پظٍّؾ  هْن

 داًشگاُ علَم پششكي اصفْاى

 هاي پصوهطيراهنماي استخراج و نگارش پیام

(راهنماي7)فرم  هاي پصوهطيترجمان دانص طرح  



 

  



 

 

 

 

 

هقایسِ دٍ رٍش هختلف تذریس: آهَسش حضَری ٍ آهَسش الكتزًٍیكي هبتٌي بز ٍبالگ بِ 

 شیَُ بحث گزٍّي

 ؿَد. فشاگیشاى هيآهَصؽ الکتشًٍیکي هثتٌي تش ٍتالگ هٌدش تِ افشایؾ یادگیشی عىًان خثز: 

 گضاساى  اػضای ّیات ػلوي، هذیشاى ٍ ػیاػت وًع مخاطة:

تا تَخِ تِ اّویت آهَصؽ الکتشًٍیک دس آهَصؽ ػلَم پضؿکي، طشاحي ٍ ساُ اًذاصی تکٌیکْای  مقذمٍ ي اَمیت:

ًَیي آهَصؿي اّویت داسد. هطالؼِ ی حاضش تا ّذف هقایؼِ ی دٍ سٍؽ آهَصؽ حضَسی ٍ آهَصؽ الکتشًٍیک 

 ًفش اص داًـدَیاى سؿتِ تغزیِ اًدام ؿذ. 114ًیوِ تدشتي تش سٍی تِ سٍؽ هثتٌي تش ٍتالگ 

آهَصؽ الکتشًٍیکي هثتٌي تش ٍتالگ دس هقایؼِ تا آهَصؽ حضَسی تِ طَس پیام تزای اعضای َیأت علمي: 

 تاؿذ. داسی دس فشاگیشاى اثشگزاس هي هؼٌي

کاسآهذی آهَصؽ الکتشًٍیکي هثتٌي تش ٍتالگ ًؼثت تِ آهَصؽ تا تَخِ تِ گشاران:  پیام تزای مذیزان ي سیاست

ّای تـَیقي تشای تشغیة اػضای ّیأت ػلوي تشای اػتفادُ اص ایي  حضَسی دس استقای ػطح یادگیشی، اتخار ػیاػت

 ٍؽ ضشٍسی اػت.س

تَاًذ دس  هي ّا تِ ػٌَاى فشصتي هٌاػة تشای آهَصؽ الکتشًٍیک اػتفادُ اص ٍتالگ :پیطىُاد تزای کارتزد وتایج

ای اص ضشٍسیات اػتفادُ اص ایي  ّای سایاًِ ػاصی ٍ افضایؾ هْاست استقای ػطح آهَصؽ هؤثش تاؿذ. تا ایي حال، فشٌّگ

    تاؿذ. سٍؽ هي

  

 پیام پژٍّشي ًوًَِ



 

 

 

 

 

 

Effect of exercise therapy on quality of life of patients with multiple 

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

 ٍسصؽ دس تْثَد تیواسی ام اع هؤثش اػت. عىًان خثز:

 گضاساى ّا، پضؿکاى، هذیشاى ٍ ػیاػت هشدم ٍ سػاًِوًع مخاطة: 

ّایي کِ تش کیفیت صًذگي افشاد  ًاتَاًایيسًٍذُ اػت کِ اص طشیق  یک تیواسی هضهي ٍ پیؾ اع اممقذمٍ ي اَمیت: 

ؿَد. پظٍّؾ حاضش یک هطالؼِ هشٍس ػیؼتواتیک ٍ فشاتحلیل اػت کِ دس آى  دادُ هي  گزاسد تـخیص هيتاثیش 

 .هیضاى تاثیش ٍسصؽ دس کیفیت صًذگي تیواساى دس اتؼاد خؼواًي ٍ سٍاًي تشسػي ؿذُ اػت

 ٍسصؽ دس تْثَد تیواسی ام اع هؤثش اػت. پیام تزای مزدم:

ّای هختلف دس استقای ػالهت رٌّي ٍ خؼوي ٍ  هیضاى اثشتخـي توشیٌات ٍسصؿي تا پشٍتکل پیام تزای پشضكان:

 تاؿذ. دسصذ هي 35کیفیت صًذگي هثتالیاى تِ ام اع دس خاهؼِ ایشاًي تا 

تا حوایت اص تیواساى ام اع تشای اًدام توشیٌات ٍسصؿي، ػالٍُ تش تؼشیغ گشاران:  پیام تزای مذیزان ي سیاست

 ّای دسهاى سا تا حذٍد صیادی کاّؾ داد. تَاى ّضیٌِ هي سًٍذ تْثَد،

اع ٍخَد داسد. تا ایي  ؿَاّذ تؼیاس قَی تشای تاییذ تاثیش ٍسصؽ دس تْثَد تیواسی ام پیطىُاد تزای کارتزد وتایج:

 تاؿذ.  ٍخَد، هطالؼات تیـتشی تشای طشاحي ٍ اسائِ یک تشًاهِ ٍسصؿي هؤثش هَسد ًیاص هي

 پیام پژٍّشي ًوًَِ


