


(ترجمان دانش)  

اخبار و پیام پژوهشیآموزشی روش استخراج کارگاه   

از پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی   

 



 ترجمان دانش

رفتار  های انجام گرفته درجهت ارتقای آگاهی، مهارت ها و تغییر  ارزیابی، ترجمه و انتشاردانش حاصل ازپژوهشدانش ترجمان 
مفهومی این گیرد قرار مخاطبین ر نتایج طرحهای تحقیقاتی بایستی به صورت شواهد مناسب تهیه و در اختیا .مخاطبین ذی نفع است

   .استوجه قرارگرفته است که امروزه تحت عنوان ترجمان دانش و پژوهش در نظام سالمت مورد ت

همچنین باعث ترویج و اشاعه دانش وکاربردی تر نتایج پیام های طرح های تحقیقاتی در افزایش سطح آگاهی جامعه موثرو انتشار 
 .شدن نتایج پژوهش ها می شود

 



 هدف ترجمان دانش

 .هدف ترجمان دانش تغییر در نگرش و عملکرد مخاطبین ذی نفع است

ایه موثرتر خدمات سالمت، بهبود عملکرد بالینی و تقویت ترجمان موفقیت آمیز دانش پیامدهایی چون ارتقای سطح سالمت جامعه، ار

 .نظام مراقبت سالمت، را به دنبال خواهد داشت

 

 مخاطبین ذی نفع پژوهشگر



 مخاطبین ذی نفع

 .در طراحی پیام در درجه اول باید مخاطبین پیام خود را تعیین کنید

 رسانه ها و عموم مردم1.

 متخصصین سالمت2.

 درمانی سیاستگذاران 3.

 پژوهشی سیاستگذاران 4.

 



 شناخت گروه مخاطب

 نتایج طرح چه گروهی است؟کننده از استفاده 1.

 تاثیر پیام روی کدام گروه مخاطب موثرتر است؟2.

 آگاهی از نتایج پیام برای چه کسانی مفید است؟3.

 کاربرد پیام طراحی شده در کدام گروه موثرتر است؟4.

 



 رسانه ها و عموم مردم



 متخصصین سالمت و سیاستگذاران



 خبرپژوهش

 .گرددوم مردم ابالغ است، چراکه جنبه تبلیغاتی ندارد و قرار است از طریق رسانه ها به عمخبررسمی نوع یک 

 :ویژگی های یک خبر رسمی 

 شفافیت1.

 مختصر بودن2.

 صحت3.

 متقاعد کننده بودن 4.

 کامل بودن5.

 



 خبرتیتر پیام پژوهش

.خبر باید روشن بوده و ابهام نداشته باشدعنوان   

.متوجه موضوع خبر شودافالهه البخبر مخاطب با خواندن   

.باشدعنوان خبر نباید سوالی   

.باشدکوتاه عنوان   

.باشددار ای افعل حتما جمهه   

 

 



 توجه

 .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•

 .از قیدهایی چون بررسی شد، مشخص شد، ارزیابی گردید استفاده نکنید•

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

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

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

 .تهدید موجود سالمتی بیان شود•

 

 



 نوع پیام با توجه به مخاطب تعیین شده متفاوت است



 انواع پیام پژوهش

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

 1پیام نوع •

 قابل دسترسو  قابل اعتمادو اطالعات  دقیق •

 2پیام نوع•

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

 3پیام نوع •

 .ارایه شود  (ACTIONABLE MESSAGE) اجرا که می تواند به صورت یک ایده قابل « مجموعه شواهد»حاصل از •

 

 

 



 1نوع
 

 .بیشتر از افراد عادی است به نظر می رسد میزان عدم تقارن استخوان گونه در افراد دارای شکستگی
 

شکستگی استخوان گونه  .که هر فرد در زندگی خود ممکن است با آن مواجه شود  است شکستگی به طور کلی از جمله آسیب هایی
ن صورت می شود لذا در این مطالعه به منظور مقایسه یکی از شایع ترین شکستگی های ناحیه میانی صورت است که سبب عدم تقار

 .ن شکستگی یک طرفه استخوان گونه هدایت شده استعدم تقارن استخوان گونه در افراد عادی و با عدم تقارن ناشی از درما
این میزان در مردان . دارای شکستگی از افراد سالم باالتر بود با توجه به مطالعه انجام شده به صورت کلی عدم تقارن در گروه افراد 

همچنین  .، آسیب بیشتری می بیند  به عالوه سمت چپ صورت به دلیل اینکه افراد راست دست بیشتر می باشند. بیشتر از زنان است 
ایسه با افراد سالم به طور معناداری باالتر می باشد؛ بنابراین عدم تقارن در گروه بیماران پس از درمان شکستگی یک طرفه گونه، در مق

 .چند نقطه جایگزین فیکساسیون در یک نقطه شود پیشنهاد می شود فیکساسیون

 

 



 2نوع
در تعیین علت   نوین توالی یابی اگزوم می تواند جهش های هسته ای و میتوکندریایی راروش 

 .ناشنوایی شناسایی کند

از حس شنوایی، موجب عدم  عصبی در جوامع بشری است که در افراد مبتال عالوه  بر ایجاد محرومیت-ناشنوایی شایع ترین نقص حسی
 WHOLE EXOME) اگزوم یابی توالی از استفاده با حاضر مطالعه در .دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید زندگی می شود

SEQUENCING) فرد مبتال به ناشنوایی غیرسندرومی با شدتهای متغیر بیماری مورد  5ی دارای  ، علت ژنتیکی ناشنوایی در یک شجره
این بیماری از نقص ژنتیکی بیش از صد ژن ناشی  .سبب ناشنوایی در این خانواده شناسایی شدممطالعه قرار گرفته و جهش میتوکندریایی 

ین در مطالعه حاضر برای اولین بار در این بیماری نشان دادیم که روش نو. می شود که بررسی کلیه آنها با روشهای معمول امکانپذیر نیست
این مطالعه بر روی . ده را در تعیین علت ناشنوایی شناسایی کندتوالی یابی اگزوم می تواند بطور همزمان کلیه ژنهای تاکنون شناخته ش

یک روش قوی و جایگزین   همچنین توالی یابی اگزوم  .جه شده بودخانواده ای انجام شد که بررسی های پیشین در مورد ایشان با شکست موا
لذا پیشنهاد می شد در یک مطالعه چند مرکزی  .وایی می باشددر بررسی واریانت های پاتوژن در مورد بیماری های هتروژن مانند ناشن

(MULTI-CENTAL )وای حامل جهشبیماران گروههای قومی مختلف از کشورهای گوناگون که دارای افرد ناشن A1555G    و با شدتهای
  .متغیر شنوایی هستند مورد بررسی قرارگیرد

 

 



 3نوع
بهبود عالئم افسردگی در آنها می تواند سبب شرکت کردن دانشجویان در فعالیت های تفریحی 

 .شود
 
 

. همۀ اختالل ها بیشترین شیوع را در بین دانشجویان دارند افسردگی و اضطراب دو دسته از اختالل های روان شناختی هستند که بین 
این پژوهش سعی داریم کارایی این درمان برای دانشجویان  یکی از درمان های اختصاصی برای افسردگی فعّال سازی رفتاری است و در

ان به بیش از با توجه به اینکه شیوع اختالل افسردگی خفیف و متوسط در بین دانشجوی .مبتال به افسردگی را مورد بررسی قرار دهیم
اهش عالئم اختالل افسردگی اساسی، افکار تکرارشونده و درصد می رسد، این مطالعه نشان داد که درمان فعّال سازی گروهی در ک 50

لیت های لذّت بخش و با در این درمان تاکید روی این است که بیماران به میزان بیشتری در فعا  .بهبود عملکرد دانشجویان مؤثر است
در این    .ازند و در جهت یک زندگی با معنا قدم بردارنداهمیت درگیر شوند و هدف خود از تحصیل و به طور کلی زندگی را مشخص س

یان بتوانند به فعالیت گروهی بیشتری بپردازند و بتوانند زندگی  راستا مراکز آموزشی و دانشگاهی می توانند با ایجاد فضایی که دانشجو

 .از سیر این اختالل جلوگیری کنندباشند و داشته با معناتری 



 :لطفا درتهیه پیام به موارد ذیل توجه فرمائید•

 .از کپی کردن چکیده طرح جدا خودداری شود•

 .دمهم ترین یافته ها و نتایج پژوهش شما به زبانی ساده و قابل فهم باش •

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

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

 .از نوشتن اعداد، ارقام  و درصد بپرهیزید•

 

 



 .درصورت نیاز روش کار خود را ذکر فرمائید•

 .در نوشتن پیام به صحت مطالب دقت فرمائید•

 .پیام شما باید جامع و کامل باشد•

 .از توضیح به زبان انگلیسی بپرهیزید•

 .از ذکر اختصارات در پیام بپرهیزید•

 (احیای قلبی ریوی)CPR :توضیح دهید اگر ضرورت دارد درپیام اختصارات عنوان شود، معنی آن را داخل پرانتز: نکته

 





 پیام رسان ها

چه یک فرد باشد یا )ناقلین دانش   علمی  و اجتماعی حیثیت، عتبار ا. 1
 (یک گروه یا سازمان

 بالینی، همکاران است، داشته شما تحقیق نتیجه که ای زمینه در .2
 بهتر تواند می فرد آن دارند؟ قبول را کسی چه مخاطبین سایر و مدیران
 .باشد شما مطالعه پیام حامل

 و تجربه کافی محققینمهارت . 3



 روش انتقال پیام 

 آموزش و ارائه در محل خدمت -1

 جلسات آموزشی تعاملی -2

 باز بینی و بازخورد -3

 بکارگیری افراد تاثیر گذار -4

 ارتباط تعاملی از طریق برنامه های کاربردی -5

 سخنرانی ها -6

 ارتباطات الکترونیکی -7

 رسانه ها  -8

 



 نتیجه  گیری

جدید است، تحلیل مفهوم حاضر می   توجه به این که ترجمان دانش در کشور ما پدیده  ای نسبتا ناشناخته وبا 
تر تحقیقاتی و ساخت ابزارهای پژوهشی در  تواند با واضح  سازی مفهوم راه را برای انجام فعالیت  های گسترده  

 .و مقدمات اجرایی الزم هموار سازدتسهیلگرها جهت شناسایی موانع، 

 



نتایج پژوهش های سالمت کشورانتشارپایگاه   
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؟پرسش و پاسخ   

؟ پیشنهادات  


