
 

 اخبار پژوهشی از طرح های خاتمه یافته پیام و آیین نامه تهیه

 

بین پژوهشگر و مخاطبین ذی نفع  "تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانشفرآیند "ترجمان دانش به معنای 

ترجمان دانش درواقع تهیه اخبارحاصل از نتایج طرح های تحقیقاتی است، این اخبار در پایگاه نتایج  است.

 بارگزاری می شود. News.research.ac.irبه آدرس پژوهش های سالمت کشور بارگزاری 

دف استخراج  و انتشار پیام های پژوهشی طرح های خاتمه با هواحد ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

  یافته برای مخاطبین ذی نفع راه اندازی شده است.

و درجهت ارتقای آگاهی  انجام شدههای  پژوهش دانش حاصل از هدف ترجمان دانش ارزیابی، ترجمه و انتشار

پیام های طرح های تحقیقاتی در انتشار نتایج همچنین  در مخاطبین سطوح مختلف جامعه می باشد. دانش

 .می شودکاربردی تر شدن نتایج پژوهش ها و اشاعه دانش،  و باعث ترویجبوده  افزایش سطح آگاهی جامعه موثر

 ی:پژوهشاز یک طرح تهیه پیام فرآیند 

 شناخت گروه مخاطب  است. ،اولین گام در تهیه پیام

 گروه مخاطبین

 سیاست گذاران پژوهشی . 4سیاست گذاران درمانی .  3 متخصصین سالمت.  2 مرسانه ها و عموم مرد. 1 

 می توان مخاطب طرح خود را شناخت. با طرح پرسش های زیر 

 خود را بشناسید؟ طرحجامعه استفاده کننده  چگونه .1

 آگاهی از نتایج پیام برای چه کسانی مفید است؟  .2

 کاربرد پیام طراحی شده در کدام گروه موثرتر است؟ .3

 روی کدام گروه مخاطب موثرتر است؟بر تاثیر پیام شما   .4

http://news.research.ac.ir/


 باید تا حدپیام است. اگر مخاطب شما رسانه ها و عموم مردم باشد ر م شما با توجه به نوع مخاطب متغیپیا 

. به عنوان مند شوندنیز بتوانند از آن بهره  هبی سواد جامع و اغشارعادی تا مردم  و روان باشدامکان ساده 

و به  گرفتهشیمایی مورد ارزیابی قرار  یا رازیانه به جای داروهای طرح هایی که تاثیرات دارچین مثال در

رسانه ها و قابلیت توصیه به مخاطبان را داشته باشد، در این صورت باید  که  ،نتایجی اثابت شده رسیده

 بتوانند از آن استفاده کنند.  عموم مردم را انتخاب کرد تا

یک خط ارائه نتیجه کارشماست. این خبرمجموعه ای از عنوان کار و نتیجه نهایی است که خبر پژوهشی : در

 اس نوع پیام طراحی شده متغیر است ، درواقع معرفی کارخود درقالب جمله ای خبری است.براس

 مثال:

 مخاطب: رسانه ها و عموم مردم                ب در تقویت آرامش اعصاب موثر است.گال

 نوع پیام متفاوت است. ،نتایج تحقیقات شما وقدرت شواهدبراساس 

 1پیام نوع 

 قابل دسترسو   و قابل اعتماداطالعات  دقیق  

 2پیام نوع

به دلیل محدودیت های قدرت مطالعه  یا ذات شواهد، نمی تواند تصمیم گیری ها را مستقیما هدایت 

 صیه نمود.کرد، درواقع نمی توان نتایج پژوهش خود را با قاطعیت تو

 3پیام نوع 

  که می تواند به صورت یک ایده قابل اجرا« مجموعه شواهد»نتیجه حاصل از 

(Actionable message)  .مطالعاتی که برای آینده کاربردی است. ارایه شود 

 1مثال پیام نوع

 خبر: شایع ترین سرطان در مردان سرطان پروستات است.

 



 پیام : 

دنیا شناخته شده و وقوع آن در کشورهای درحال توسعه رو به افزایش سرطان سومین عامل مرگ در 

است. لذا در این طرح به بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی شهر زنجان 

 .پرداخته شد

ز در این مطالعه دریافتیم که تعداد بیماران متبال به سرطان و میانگین سنی ایشان در مردان بیشتر ا

زنان و همچنین تعداد مبتالیان ساکن شهر های استان زنجان بیشتر از مبتالیان ساکن روستاهای این 

 استان بود. شایع ترین سرطان در مردان سرطان پروستات و در زنان سرطان پستان بود .

و  از نتایج حاصل از این مطالعه می توان در جهت تکمیل سیستم ثبت سرطان، تبیین برنامه دقیق تر

 مفیدتر جهت شناسایی و پیشگیری از سرطان های رایج در استان، استفاده نمود.

 در پیام فوق مخاطب شما متخصصین سالمت و همچنین عموم مردم می باشد.

گروهی بیش از یک گروه مخاطب داشته باشد، شما می توانید دنکته: طرح هایی وجود دارد که می توان

گروه را انتخاب کرده و پیام  چندن تاثیر را از پیام شما می پذیرد و یا را مدنظر قرار دهید که بیشتری

 های متفاوتی را طراحی کنید.

یقه ای از طرح شماست، بنابراین قواقع یک دفاع چند د پیام شما با چکیده اثر متفاوت است . در

ن از پیام شما خبر ضرورت انجام طرح را عنوان کرده و مهم ترین یافته خود را بیان می کنید تا بتوا

 تهیه کرد.پژوهشی 

 2پیام نوع

استفاده از یک مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی درثبات بهتر پارامترهای ریوی بیماران خبر: 

 .موثر است

 مخاطب: متخصصین سالمت، سیاست گذاران درمانی 

قابل توجهی برای بیماران عدم انتخاب مرطوب کننده مناسب راه هوایی مصنوعی می تواند عوارض 

ن مقایسه یبستری در بخش مراقبت های ویژه تحت ونتیالتور ایجاد نماید. لذا این پژوهش با هدف تعی

فعال و غیر فعال بر  )مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی(ای تاثیر استفاده از هیومدیفایر



ن بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شده پارامترهای ریوی و پنومونی وابسته به ونتیالتور بیمارا

.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از هیومدیفایر فعال و غیر فعال در بیماران تحت است

ونتیالتور تاثیر متفاوتی از نظر پارامترهای ریوی داشت. به عبارت دیگر استفاده از یک مرطوب کننده 

تواند نقش مهمی را در کاهش و پیشگیری از پنومونی وابسته به  استاندارد راه هوایی مصنوعی می

  ونتیالتور در بخش های مراقبت ویژه و ثبات بهتر پارامترهای ریوی بیماران داشته باشد.

 3پیام نوع 

 طرح تحول سالمت در ارزیابی کارایی بیمارستان ها می تواند موثر باشد.خبر: 

بهبود کیفیت کاری آنها حائز اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی بررسی عملکرد بیمارستان ها جهت 

کارایی مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان و مقایسه با بیمارستان بعد از اجرای طرح تحول نظام سالمت 

می پردازد.در سال های بعد از اجرای طرح تحول کارایی مرکز ولیعصر افزایش یافت ولی مراکز بهشتی و 

 سالمت نظام تحول طرح اثر بخشی هزینه ارزیابی به نسبت شود می پیشنهاد .داشتندموسوی تغییری ن

 .گیرد صورت هایی بازبینی

 نحوه ارسال فرم به معاونت تحقیقات و فناوری

 :فرم مربوطه در آدرس

  پزشکی مدیریت اطالع رسانی      معاونت تحقیقات و فناوری        معاونت ها         وبسایت دانشگاه

  فرم ترجمان دانش       ترجمان دانش 

این فرم توسط مجری طرح / استاد راهنما تکمیل شده و برای کارشناس مربوطه ارسال می شود. پیام  

تایج پژوهش های سالمت کشور پایگاه ندرتوسط کارشناس واحد، دریافت شده، پس از اصالحات 

 .خواهد شدبارگزاری 

 

  

 :ها ومردم است لطفا درتهیه پیام به موارد ذیل توجه فرمائیداگرمخاطب شما رسانه  -

 .باشد فهم قابل و ساده زبانی به شما پژوهش نتایج و ها یافته ترین مهم .1

 .باشد ای گزاره جمالت درقالب و پاراگراف یک صورت به پیام .2



 .شود خودداری جدا طرح چکیده کردن کپی از  .3

 .بپرهیزید ارقام و اعداد نوشتن از همچنین و فهم غیرقابل جمالت نوشتن از  .4

 .بپرهیزید انگلیسی زبان به توضیح از .5

 .باشد مفهومی حال درعین ساده و صریح صورت به پیام .6

 ذیل صورت به ،شود عنوان پیامدر دارد تضرور هک است اختصارات دارای شما پیام اگر .7

 :کنید عمل

 CPRبنویسید. را مختصرآن توضیح پرانتز داخل ریوی( قلبی )احیای 

 

 :پیام پژوهشینکات 

 .کلمه باشد 300پیام شما باید درقالب 

 (کلمه 50اهمیت موضوع شامل ضرورت انجام طرح )

 (کلمه150مهم ترین یافته ها به زبان غیر تخصصی و ساده )

تحقیق حاضر را به زبان ساده کلمه( ، نتیجه کاربردی و کاربرد عملی از 100پیشنهاد برای کاربرد نتایج )

 .توضیح دهید

 : مهم نکته

پژوهش های کار شده است و هرگونه  نتایج ترجمان دانش صرفا اطالع رسانی عمومی از اخبار

کاربست نتایج طرح های تحقیقاتی نیاز به پیمودن مراحل علمی و تکمیلی و تایید مراجع 

 قانونی ذی ربط دارد.

 

 

 تهیه کننده:

 کارشناس اطالع رسانی سمیرا برجی



 



 


