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 469393 كد طرح 

 نام و نام خانوادگي مجری طرح

 
     دكتر شهناز كهن

 ، دكتر مرجان بیگي، دكتر آذر دانشسپیده ژالي  نام و نام خانوادگي همکاران طرح

 مامایي و پرستاری های مراقبت تحقیقات مامایي / مركز و پرستاری دانشکده دانشکده/مركز تحقیقاتي

 

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

 (بدهید ۵تا  ۱، به هر كدام از آنها وزن نمایند

 (ها، رسانهبیمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 4

 (...و  پرستاران، عمومي، متخصصین زنان پزشکانماماها ، ) کنندگان خدمات سالمترائها 2

غذا و دارو، معاونت سازمانبیمارستان، دانشگاه، مدیران مسئولین مامایي ،) گزاران نظام سالمتو سیاستدیرانم ۱

 بهداشتي و ...(

 (...كارخانجات دارویي، صنایع غذایي، تجهیزات پزشکي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه ۵

 (مدیران خارج از نظام سالمتبهزیستي، آموزش و پرورش، خیرین، ، های مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 3

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

 دانمنمي   خیر   بله

 

 استخراج و نگارش پیام پژوهشي .3

 كلمه( ۱۵)حداكثر  الف. عنوان پیام یا خبر

بهبود سالمت  پیشگیری از ناتواني و مرگ و میر مادران و  منجر بهمي تواند شناسایي علل ریشه ای موربیدیتي شدید مادری 

 مادران مي شود.        

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

  هاي پژوهشيكاربرگ ترجمان دانش طرح



 

 

 

 

 

 

 كلمه( 34 )حداكثر موضوع اهمیتمقدمه و ب. 

 كیفیت بررسي برای مفیدتری و جدید شاخص عنوان به تواند مي مرگ به نزدیک موارد یا و مادری شدید موربیدیته بررسي

 علل تعیین هدف شود. مطالعه حاضر با استفاده مادران میر و مرگ كاهش برای موثر استراتژی عنوان به و مادران مراقبت

مادر دچار عارضه كه بصورت تصادفي  ۱4علت بر روی  ای ریشه تحلیل روش از استفاده با مادری شدید موربیدیتي ای ریشه

 انتخاب شده بودند، انجام شد. 

 

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

  .باشدطرح ميها بر عهده مجری مسؤولیت صحت پیام .طرح ممکن است یک یا بیش از یک پیام داشته باشدتوجه: 

 كلمه( ۵4)حداكثر : 1پیام شماره 

 یا و پزشک)درماني و بهداشتي خدمات به مربوط عوامل دسته از انساني نیروی:  سالمت خدمات کنندگانارائه

 ارتقا بر بایستي بنابراین باشد مي مادران موربیدیتي ایجاد زمینه در عامل مهمترین( مامایي و پرستاری پرسنل

 تاكید پیش از بیش نوزادان و مادران میر و مرگ و عوارض كاهش جهت در آنها علمي وتبحر مهارت دانش، سطح

 .شود

 كلمه( ۵4)حداكثر : 2پیام شماره 

 خطاهای به انساني نیروی با مرتبط مشکالت ای ریشه تحلیل اینکه به توجه با: گزارانسیاست و مدیران برای پیام

 مجریان مسئولین، كه دارد ضرورت گردد برمي ریزان برنامه نامناسب مدیریت و دانشگاه و وزارتخانه سطوح در مدیریتي

 .بپردازند خطاها كلیه یابي ریشه به بیشتر بیني واقع و بهتر درایت با سیاستگذاران و سالمت

 

 كلمه( 34)حداكثر  د. پیشنهاد برای کاربرد نتایج

 انجام مسئولیت واگذاری با تا شود مي پیشنهاد ناتال پری حوزه در عمومي بهداشت مسئولین و سیاستگذاران و مدیران به

 به مامایي، و پرستاری و پزشکي های دانشکده علمي هیئت اعضائ عهده بر  ها مرگ و ناخوشي ناتواني، ای ریشه تحلیل

 .بخشند ارتقائ را سالمت خدمات باردار، مادر مرگ مراقبت نظام جانبه همه و دقیق علمي، بررسي منظور

 

 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  ☒

 ها و سمینارهای خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهای پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهیافتهارائه   ☐

 های هدفبرای گروهكامل گزارش خالصه یا ارسال   ☒

 كنندگان بالقوهسایت برای دسترسي استفادهقرار دادن خالصه یا گزارش كامل طرح بر روی وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبین 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(  ☐

 

 :. چكیده طرح تحقیقاتي4

 موربیدیته بررسي. كشورهاست كار دستور در ضروری و مهم عناصر از یکي مادران سالمت در گذاری سرمایهمقدمه 

 مراقبت خدمات كیفیت بررسي برای مفیدتری و جدید شاخص عنوان به تواند مي مرگ به نزدیک موارد یا و مادری شدید

 دلیل به بیشتر های بررسي بر عالوه كه چرا شود استفاده مادران میر و مرگ كاهش برای موثر استراتژی عنوان به و مادران

 وی بودن زنده بدلیل مادر از دقیقتر اطالعات كسب و مصاحبه انجام امکان ها، مورتالیتي به نسبت ها موربیدیتي باالی تعداد

 با استفاده از روش تحلیل ریشه ای علت به مادری شدید موربیدیتي ای ریشه علل تعیین هدف با مطالعه این. دارد وجود

 سالمت بهبودی در تا شد گرفته نظر در ها دانشگاه بهداشت و درمان اجرایي های حوزه به تحلیلي، شیوه این معرفي منظور

 گذار باشیم. اثر مادران

 اطالعات براساس پژوهش این در. است موارد سری نوع تحلیلي از توصیفي مطالعه یک حاضر، پژوهشها: مواد و روش

 در مادری شدید های موربیدیتي موارد و  شد استخراج پرخطر مادران لیست درمان، معاونتMCMC ۱ سامانه در شده ثبت

 هدفمند بصورت( ای زمینه بیماری) سیستمیک اختالالت و هیپرتانسیو اختالالت دهنده، خونریزی اختالالت دسته سه

جهت تدوین داستان  موردنیاز اطالعات.  شدند بررسي نمونه 3 الي 4تصادفي بطور دسته هر از سپس. شدند تقسیم

 مصاحبه عارضه، دچار مادران با مصاحبه جامع سالمت ، مراكز  و بیمارستانها  در موجود های پرونده از استفاده موربیدیتي با

 كه ای ریشه تحلیل تیم نظر براساس موربیدیتي با مرتبط علل. شد گرفته پرونده با مرتبط  درماني و بهداشتي پرسنل با

 مامایي و پرستاری دانشکده مامایي گروه علمي هیئت عضو نفر یک علمي، هیئت عضو زایمان و زنان متخصص یک از متشکل

 كه علت ای ریشه تحلیل لیست براساس چک تحقیق تیم و مربوطه متخصص از نفر یک ای زمینه بیماری وجود صورت در و

 و خانوادگي وضعیت ،(ساختاری و انساني عوامل)  درماني و بهداشتي خدمات به مربوط عوامل نظیر عواملي از متشکل

 . شدند ارائه الزم راهکارهای پایان در. گردید تعیین ، بود عارضه دچار مادر بیماری وضعیت و اجتماعي

 

 ایجاد زمینه علتي هر از بیش درماني و بهداشتي خدمات به مربوط عوامل دسته از انساني عوامل داد، نشان ها یافته ها:یافته

 و ها دستورالعمل رعایت عدم خدمت، دهندگان ارائه ناكافي مهارت و دانش دسته این از. است نموده فراهم را مادر موربیدیتي

                                                           
1Medical Care Monitoring Center  



 

 وضعیت. بودند عوامل مهمترین از ها، صالحیت حدود رعایت عدم و تیمي همکاری عدم مستمر، نظارت فقدان ها، پروتکل

 بودند. تاثیرگذار عوامل دیگر از ترتیب به اجتماعي و خانوادگي وضعیت و بیماری

 

 

 

 

براساس نتایج این تحقیق، نیروی انساني مهمترین عامل در زمینه ایجاد موربیدیتي مادران مي باشد. گیری: نتیجه

بنابراین بایستي بر ارتقا سطح دانش، مهارت وتبحرعلمي آنها در جهت كاهش عوارض و مرگ و میر مادران و نوزادان بیش از 

 پیش تاكید شود.

 مرگ از یافته نجات مادران علت، ای ریشه تحلیل مادری، شدید موربیدیتي بارداری، عوارضها: کلیدواژه

 

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

  :مقاله فارسيالف. 

 اصفهان شهر در( مرگ از یافته نجات مادران)مادری شدید موربیدیتي علل ای ریشه تحلیل: عنوان

 ارائه شده در همایش كشوری مامایي و سالمت زنان مشهد 

http:// cong-ami9102.mums.ac.ir 

 

 :عنوان مقاله انگلیسيب. 

Title:  Promotion of Maternal Health through Root Cause Analysis of Severe Maternal 

Morbidity (maternal near miss) in Isfahan, Iran, 8112 

http:// Journal of Education and Health promotion  

    

 (  :Kb | JPG,PNG,GIF 911Max ) تصاویر حاصل از نتایج انجام طرح تحقیقاتي .6

 

 

 

 

 پژوهشي امضاء مجری طرح

 دکتر شهناز کهن  



 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. لذا نفعان ميها به ذیمهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتایج از پژوهش ز اهدافاز 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 آنها را با استفاده از روش« كشور های سالمتپایگاه نتایج پژوهش»عالوه بر درج در دانشگاه را 

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

، بنابراین، مسؤولیت صحت شودهای پژوهش توسط مجری طرح تحقیقاتي نوشته ميپیامبا توجه به اینکه 

 باشد. بخش به شرح ذیل مي 3هر 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 حاكي از  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  3تا  4حداكثر ای كوتاه و 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  ،اصلي پیام پژوهشياست. مخاطب و 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،  4یا  2حداكثر در صورت 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

(راهنماي۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شیوه بحث گروهي

 شود.به افرایش یادگیری فراگیران ميآموزش الکترونیکي مبتني بر وبالگ منجر عنوان 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. ۱۱3نیمه 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 كارآمدی 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 كه بر كیفیت زندگي افراد ناتوانایيرونده است كه از طریق یک بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهمیت: 

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

 .میزان تاثیر ورزش در كیفیت 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 6۵كیفیت 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 كاهش 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


