
 

 

 یافتهخاتمهیهانامهو پایان طرح هاگزارش پیام و اخبار پژوهشی از  استخراجراهنمای

 

می بین پژوهشگر و مخاطبین ذینفع  "تولید، تبادل و به کارگیری صحیح دانشفرآیند "ترجمان دانش به معنای 

به  نتایج پژوهش های سالمت کشور در پایگاهو پایان نامه ها از نتایج طرح های تحقیقاتی تهیه شده  اخبار .باشد

 .شده و در دسترس همگان می باشد بارگذاری News.research.ac.irآدرس 

 

 

معاونت تحقیقات و فناوری   

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


جهت ارتقاای  به زبان ساده های انجام شده پژوهش دانش حاصل از هدف ترجمان دانش ارزیابی، ترجمه و انتشار

اشاعه  و طرح های تحقیقاتی باعث ترویج هایمی باشد. انتشار نتایج پیام مخاطبین سطوح مختلف جامعه آگاهی

نیز همراه با پیاام  ها ها و پایان نامه. مقاالت مستخرج از طرحخواهد شدها تر شدن نتایج پژوهشدانش وکاربردی

در مای تواناد    کاه  مای شاود  های ساالمت کشاور بارگاذاری    سامانه نتایج پژوهش هر طرح درو اخبار پژوهشی 

 . نیز موثر باشدهی به مقاالت استنادد

 شناخت گروه مخاطب  است. ،اولین گام در تهیه پیام

 گروه مخاطبین

 . سیاست گذاران پژوهشی 4. سیاست گذاران درمانی  3متخصصین سالمت .  2رسانه ها و عموم مردم  .1

 

افاراد در   ند بار تصامیمات و انتخاباات   عه با مخاطب عمومی،  مطالعه ای است که اطالع از نتایج آن می توامطال

، چگونگی دریافت خدمات سالمت و مراقبت از خود فرد یاا نزدیااان وی   بهداشتیمورد سبک زندگی، رفتارهای 

ه های بیمااران،  تاثیرگذار باشد. افراد مخاطب می توانند همه  افراد جامعه و یا زیرگروه هایی از جامعه مانند گرو

مطالعاات باا    باشاند. حتی افرادی بدون داشتن ساواد دانشاگاهی   اجتماعی و  ،شغلی، اقتصادی ،گروه های سنی

ف اجرا شده باشد اما معموال مطالعات با ساطح  مخاطب عمومی، می تواند با انواع روش ها و در زمینه های مختل

 شواهد باال و حوزه های بالینی و پیشگیری را شامل می شوند.

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

 ؟از نتایج طرح چه گروهی استفاده کننده است  .1

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

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

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

 

از  بایاد پیاام  نتایج د نپیام شما با توجه به نوع مخاطب متغیر است. اگر مخاطب شما رسانه ها و عموم مردم باش 

افاراد  و عاادی  تا ماردم  باشد  روان و قابل فهم ،اماان ساده تا حد بوده وبرخوردار  و پشتوانه علمی کافیصحت 

 . به عنوان مثال در طرح هایی که تاثیرات دارچاین مند شوندنیز بتوانند از آن بهره  هجامع فاقد سواد دانشگاهی 

قابلیات   کاه   اسات  و به نتایجی اثابت شاده رسایده   گرفتهشیمایی مورد ارزیابی قرار  یا رازیانه به جای داروهای



بنابراین نتایج کاربردی شاده و  نه ها و عموم مردم را انتخاب کرد. رسا میتوانتوصیه به مخاطبان را داشته باشد، 

 شد.مند هی، میتوان از نتایج تحقیق بهرهعالوه بر افزایش سطح آگا

  خبر پژوهشی :

ای از عنوان کار و  مجموعه شماست. این خبرپژوهشی  ارائه نتیجه کاردر قالب یک جمله خبری بیان شده و 

قالب جمله ای  خود در واقع معرفی کار نتیجه نهایی است که براساس نوع پیام طراحی شده متغیر است ، در

  خبری است.

 :به نکات زیر توجه فرمائید تهیه اخبار پژوهشبا توجه به سوال زیر در

    سازمان غذا و دارو، تبعاتی داشته  باشد؟آیا این خبر می تواند از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و یا قوانین 

 در تهیه خبر از ذکر قید قطعیت بپرهیزید.

 .استفاده کنید ،احتمال دارد، ممکن است، شواهد ضعیف نشان می دهد، به نظر می رسد از قیدهایی همانند:

 .دیاستفاده نکن دیگرد یابیشد، مشخص شد، ارز یچون بررس ییدهایاز ق

 خود را بیان کنید.)عمر بیشتر، پیشگیری، درمان، کاهش هزینه و....( تحقیقبرآیند و نتیجه 

 )اقدام الزم در چه زمینه ای صورت گرفته است.( مورد تحقیق مشخص شود هجامع

 (...گروه مورد مطالعه  مشخص شود.)جنس، سن، ساکنین منطقه

 تهدید موجود سالمتی بیان شود.

 .باشد موثر تواند می هیداتیک کیست بیماری درمان در نانوامولسیون صورت به شیرازی آویشن گیاهی اسانسمثال: 

 .است آزادزی( )آمیب آکانتامبا به آلوده زنجان شهر های پارک خاک از نیمی از بیش رسد می نظر به مثال:

 رسانه ها و عموم مردم             گروه مخاطب  . باشدموثر می تواند گالب در تقویت آرامش اعصاب  مثال: 

 

 

 

http://kt.zums.ac.ir/content/41193/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://kt.zums.ac.ir/content/41190/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85
http://kt.zums.ac.ir/content/41190/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85


 تهیه پیام پژوهشی:

 شود. قید کامل صحت با اصلی یافته و اصلی هدف ی،پژوهش پیام در

 .کلمه باشد 300پیام شما باید درقالب 

 (کلمه 50اهمیت موضوع شامل ضرورت انجام طرح )

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

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

 .دهید

 نوع پیام متفاوت است. ،قدرت شواهد براساس نتایج تحقیقات شما و

 1پیام نوع 

 قابل دسترسو  و قابل اعتماداطالعات دقیق  

 2پیام نوع

واقاع   کارد، در ها را مستقیما هدایت گیریقدرت مطالعه یا ذات شواهد، نمی توان تصمیم ،هابه دلیل محدودیت

 قاطعیت توصیه نمود.نمی توان نتایج پژوهش خود را با 

 3پیام نوع 

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

 مطالعاتی که برای آینده کاربردی است. شود.

 1مثال پیام نوع

 سرطان پروستات است.شهر زنجان  شایع ترین سرطان در مردانبه نظر می رسد خبر: 

 پیام : 

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

ولیعصر درمانی  کزآموزشی ومردر این طرح به بررسی اپیدمیولوژیک بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی 

 .زنجان پرداخته شد



ران متبال به سرطان و میانگین سنی ایشان در مردان بیشتر از زنان و در این مطالعه دریافتیم که تعداد بیما

همچنین تعداد مبتالیان ساکن شهر های استان زنجان بیشتر از مبتالیان ساکن روستاهای این استان بود. شایع 

توان از نتایج حاصل از این مطالعه می  تات و در زنان سرطان پستان بود .ترین سرطان در مردان سرطان پروس

در جهت تامیل سیستم ثبت سرطان، تبیین برنامه دقیق تر و مفیدتر جهت شناسایی و پیشگیری از سرطان 

 های رایج در استان، استفاده نمود.

 می باشد. ، سیاستگذاران درمانیعموم مردم، رسانه ها ودر پیام فوق مخاطب شما متخصصین سالمت

بیش از یک گروه مخاطب داشته باشد، شما می توانیدگروهی را مدنظر  دطرح هایی وجود دارد که می توانناته: 

ن تاثیر را از پیام شما می پذیرد و یا چند گروه را انتخااب کارده و پیاام هاای متفااوتی را      قرار دهید که بیشتری

 طراحی کنید.

ابراین ضرورت انجاام  یقه ای از طرح شماست، بنقواقع یک دفاع چند د پیام شما با چایده اثر متفاوت است . در

 تهیه کرد.پژوهشی طرح را عنوان کرده و مهم ترین یافته خود را بیان کنید تا بتوان از پیام شما خبر 

 2پیام نوع

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

 باشد.موثر تواند 

 ت، سیاست گذاران درمانی مخاطب: متخصصین سالم

عدم انتخاب مرطوب کننده مناسب راه هوایی مصنوعی می تواند عوارض قابل توجهی برای بیمااران بساتری در   

ن مقایسه ای تاثیر اساتفاده از  یبخش مراقبت های ویژه تحت ونتیالتور ایجاد نماید. لذا این پژوهش با هدف تعی

humidifier  ( مرطوب کننده استاندارد)فعال و غیر فعال بر پارامترهای ریاوی و پنوماونی    راه هوایی مصنوعی

نتاایج حاصال از ایان پاژوهش      .وابسته به ونتیالتور بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام شده است

ارامترهای نشان داد که استفاده از هیومدیفایر فعال و غیر فعال در بیماران تحت ونتیالتور تاثیر متفاوتی از نظر پ

ریوی داشت. به عبارت دیگر استفاده از یک مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی می تواند نقاش مهمای   

در کاهش و پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور در بخش های مراقبت ویژه و ثبات بهتر پارامترهای ریاوی  

  بیماران داشته باشد.



 3پیام نوع 

 بیمارستان ها می تواند موثر باشد. ئیسالمت در ارزیابی کاراطرح تحول خبر: 

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

در سال های بعاد از   اجرای طرح تحول نظام سالمت می پردازد.قبل و بعد از مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان 

ی مرکاز ولیعصار افازایش یافات ولای مراکاز بهشاتی و موساوی تغییاری          کاارائ  ساالمت،  طارح تحاول  اجرای 

 .گیرد صورت هایی بازبینی این طرح، اثر بخشی هزینه ارزیابی به نسبت شود می پیشنهاد .نداشتند

 نحوه ارسال فرم به معاونت تحقیقات و فناوری

 :فرم مربوطه در آدرس

    ریمعاونت تحقیقات و فناو           معاونت ها               zums.ac.irوبسایت دانشگاه

  فرم ترجمان دانش                ترجمان دانش            ی  پزشا مدیریت اطالع رسانی  

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

 .خواهد شداری ذتایج پژوهش های سالمت کشور بارگپایگاه ندرتوسط کارشناس واحد، شده، پس از اصالحات 

شود. همراه داشتن کد مذکور تا رهگیری به شما اختصاص داده میکد بعد از تامیل فرم و ارسال اطالعات ،

  پایان روند تسویه حساب الزامی است.

 

 :لطفا درتهیه پیام به موارد ذیل توجه فرمائید

 .شود خودداری جدا طرح چکیده کردن کپی از .1

 .باشد فهم قابل و ساده زبانی به شما پژوهش نتایج و ها یافته ترین مهم  .2

 .باشد مفهومی حال درعین و ساده و صریح صورت به پیام .3

 .باشد ای گزاره جمالت درقالب و پاراگراف یک صورت به پیام .4

 .بپرهیزید صددر و  ارقام ،اعداد نوشتن از .5

 فرمائید. ذکر را خود کار روش نیاز درصورت .6

 در نوشتن پیام به صحت مطالب دقت فرمائید. .7

 پیام شما باید جامع و کامل باشد. .8

 .بپرهیزید انگلیسی زبان به توضیح از .9

 بپرهیزید. پیام در اختصارات ذکر از .11
 ( ریوی( قلبی )احیای CPRدهید: توضیح پرانتز داخل را آن معنی ،شود عنوان اختصارات درپیام دارد ضرورت اگر )نکته:          



  

 : مهم نکته

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

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

 ربط دارد.

 خانم سمیرا برجی تماس 024-33156122درصورت داشتن هرگونه سوال در زمینه تهیه پیام و اخبار پژوهش با شماره تماس 

 حاصل فرمائید.

 

 

 تهیه کننده:

 سمیرا برجی کارشناس اطالع رسانی

 

 



 


