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استفاده از نتایج طرح به طور مستقیم که بتوانند  هایيافراد یا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهید ۵تا  7، به هر کدام از آنها وزن نمایند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

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

غذا و دارو، معاونت بهداشتي و سازمانبیمارستان، دانشگاه، )مدیران  گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم *    5   

)... 

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

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 

باشد؟  داشته تواند از نظر اجتماعي، سیاسي و قوانین سازمان غذا و دارو، تبعاتي.آیا این خبر مي2

 دانمنمي   *خیر   بله

 

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 کلمه( 7۵)حداکثر  الف. عنوان پیام یا خبر

 سیستم انگیزشي سبب افزایش میزان گزارش دهي خطاهای دارویي مي شود.

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 کلمه( 74 )حداکثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

پایه و اساس حفظ و ارتقای ایمني بیمار شناخته شده است و از  بعنوانبا توجه به اینکه آشکار سازی و گزارش خطا 

گزارش خطاای دارویي مي توان بعنوان فرصتي برای یادگیری و جلوگیری ازوقوع مجدد خطا استفاده کرد، این 

 مطالعه انجام شده است.

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

  .باشدها بر عهده مجری طرح ميمسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 1پیام شماره 

مي توان میزان گزارش دهي خطاها ی  رستاران جهت گزارش خطاهای دارویيپتقویت مثبت و ایجاد انگیزه در  با

 افزایش داد و سبب ارتقا ایمني بیمار وافزایش کیفیت مراقبتهای درماني گردید.دارویي را 

 کلمه( ۵4)حداکثر : 2پیام شماره 

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

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

 کلمه( 74)حداکثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

پرستاری و سر پرستاران قرار گیرد تا با ایجاد یک رابطه مثبت بین مدیران نتایج حاصل از این پژوهش در اختیار مدیران 

 ایمني بیمار گرد. با پرستاران و مهیا نمودن جوی مناسب سبب ارتقا فرایند گزارش دهي خطا و متعاقب آن افزایش

 مورد را انتخاب کنید(بیش از یک توانید )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. 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 بولتنانتشار نتایج در خبرنامه  ☐

 ها و سمینارهای داخليارائه در کنفرانس  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در کنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شرکت در مصاحبهیافتهارائه   ☐

 های هدفبرای گروهکامل گزارش خالصه یا ارسال   ☐

 کنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش کامل طرح بر روی وب  ☐

 طبینبه زبان ساده و متناسب با مخا تهیه راهنما، بروشور، کتابچه، و غیره  ☐

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

 سایر موارد )لطفاً نام ببرید(  ☐

 



 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

خطا بعنوان اساس حفظ و ارتقای ایمني بیمار شناخته شده است. به دالیل مختلف میزان گزارش دهي  گزارش:مقدمه

پرستاران کمتر از میزان واقعي مي باشد.در همین راستا توجه به نقش آموزش، تشویق، مصونیت شغلي و خطاها در بین 

بررسي  داشته باشد.بنابراین این مطالعه با هدفترویج فرهنگ گزارش دهي مي تواند در افزایش گزارش دهي خطاها تاثیر 

تاثیر سیستم انگیزشي بر میزان گزارش دهي خطاهای دارویي در بخش های کودکان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم 

 انجام شد. 7931سال  در شکي اصفهانپز

سه بخش کودکان بیمارستان پرستار شاغل در  94پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربي است که درآن : مواد و روش ها

 -7منتخب بطور سرشماری انتخاب شدند.ابزار گرد آوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته دو قسمتي شامل

اصل دارودهي بود. مداخله در این  8بر حسب  میزان گزارش دهي خطاهای دارویي پرسشنامه -2اطالعات دموگرافیک 

پرسشنامه قبل و  ماه انجام شد. 7به مدت  7931موزش و تقویت مثبت بود که در سال پژوهش سیستم انگیزشي مشتمل برآ

و  22نسخه  SPSSپژوهش از نرم افزار  بعد از مداخله توسط پرستاران تکمیل گردید. جهت تجزیه .تحلیل داده ها ی

 زوجي استفاده شد. tو  Wilcoxonآزمون

بعد از  لفه هاپرستاران در اکثر مو  میانگین نمره کلي گزارش دهي خطاهای دارویيپژوهش نشان داد که نتایج این  یافته ها:

همچنین مشخص شد که سیستم انگیزشي بکار گرفته شده  . (P<4/4۵مداخله به طور معناداری بیشتر از قبل ازمداخله بود)

پرستاران  لي گزارش دهي خطاهای دارویينمره کدر این مطالعه از کارآیي مناسبي برخوردار بوده و بطور معناداری میانگین 

 افزایش داده است. لفه هارا تقریبا درهمه مو 

میزان گزارش دهي  : با توجه به نتایج مطالعه، سیستم انگیزشي مشتمل برآموزش و تقویت مثبت سبب افزایشنتیجه گیری

گردید. بنابراین توصیه مي شود مدیران مراکز درماني با توجه به امر آموزش مستمر و تشویق و ترغیب  خطاهای دارویي

 پرسنل به گزارش خطا ، سبب ارتقای ایمني و افزایش کیفیت مراقبتها گردند.

 سیستم انگیزشي، گزارش دهي خطا، خطاهای دارویي، بخش کودکان. ها:کلیدواژه

 رنتي مقاله )های( مستخرج از طرح:اینت و آدرس وان)ها(. عن5

  :مقاله فارسيالف. 

 ................................................................................عنوان: ......................................................................................................................

http://..................................................................................................................................................................................... 

 :عنوان مقاله انگلیسيب. 

.....................................................................................................................................................................................................Title:  

http://..................................................................................................................................................................................... 

 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 022Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6
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آموزش الكترونیكي مبتني بر وبالگ به مقایسه دو روش مختلف تدریس: آموزش حضوری و 

 شیوه بحث گروهي

 شود.آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر به افرایش یادگیری فراگیران ميعنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمي، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیک در آموزش علوم پزشکي، طراحي و راه اندازی تکنیکهای  مقدمه و اهمیت:

نوین آموزشي اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و آموزش الکترونیک 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 777نیمه تجربي بر روی به روش مبتني بر وبالگ 

آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به طور یام برای اعضای هیأت علمي: پ

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار ميمعني

با توجه به کارآمدی آموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ نسبت به آموزش گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

های تشویقي برای ترغیب اعضای هیأت علمي برای استفاده از این اتخاذ سیاستحضوری در ارتقای سطح یادگیری، 

 وش ضروری است.ر

تواند در ها به عنوان فرصتي مناسب برای آموزش الکترونیک مياستفاده از وبالگ :پیشنهاد برای کاربرد نتایج

ای از ضروریات استفاده از این رایانههای سازی و افزایش مهارتارتقای سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ

    باشد.روش مي

  

 پیام پژوهشي نمونه



 

 

 

 

 

 

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

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

 است.ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر  عنوان خبر:

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

هایي که بر کیفیت زندگي افراد ناتوانایيرونده است که از طریق یک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

آن  شود. پژوهش حاضر یک مطالعه مرور سیستماتیک و فراتحلیل است که درداده مي گذارد تشخیصتاثیر مي

 .میزان تاثیر ورزش در کیفیت زندگي بیماران در ابعاد جسماني و رواني بررسي شده است

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

های مختلف در ارتقای سالمت ذهني و جسمي و میزان اثربخشي تمرینات ورزشي با پروتکل پیام برای پزشكان:

 باشد.درصد مي 3۵کیفیت زندگي مبتالیان به ام اس در جامعه ایراني تا 

با حمایت از بیماران ام اس برای انجام تمرینات ورزشي، عالوه بر تسریع گزاران: پیام برای مدیران و سیاست

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

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

 باشد. وجود، مطالعات بیشتری برای طراحي و ارائه یک برنامه ورزشي مؤثر مورد نیاز مي

 پیام پژوهشي نمونه


