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، فاده نماينداستاز نتايج طرح به طور مستقيم كه بتوانند  هاييافراد يا گروهانتخاب لطفاً ضمن ) مخاطبان طرح پژوهشي. 1

 (بدهيد ۵تا  ۱به هر كدام از آنها وزن 

 (ها، رسانهبيمارانمردم، ) سالمت خدمات گیرندگان 

 (...پزشكان، داروسازان، پرستاران، ماماها و ) کنندگان خدمات سالمترائها 

 غذا و دارو، معاونت بهداشتي و ...(سازمانبيمارستان، دانشگاه، )مديران  گزاران نظام سالمتسیاستو دیرانم 

 (...كارخانجات دارويي، صنايع غذايي، تجهيزات پزشكي و ) های تولیدیاران و بخشگذسرمایه 

 (مديران خارج از نظام سالمتبهزيستي، آموزش و پرورش، خيرين، ، هاي مردم نهادسازمان )مثالً یر مخاطبیناس 
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 بنویسید:زبان ساده بدون استفاده از واژگان تخصصي و به را به  پژوهشاصلي های پیامها و یافته ج.

  .اشدبها بر عهده مجري طرح ميپياممسؤوليت صحت  .بيش از يک پيام داشته باشدممكن است يک يا طرح توجه: 
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 مورد را انتخاب كنيد(بيش از يک توانيد )ميکنید؟های انتقال پیام را پیشنهاد ميد. کدامیك از روش

 براي معرفي نتايج پژوهش كنندگان بالقوهو استفاده نفعانذيگروه مخاطب، تشكيل جلسه با   ☐

  پژوهشي داخلي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 پژوهشي خارجي –انتشار مقاله در مجالت علمي   ☐

 ها و مجالت كثيراالنتشارنتشار نتايج پژوهش در روزنامها  ☐

 سازمانيهاي درونها و بولتنانتشار نتايج در خبرنامه  ☐

 ها و سمينارهاي داخليكنفرانسارائه در   ☐

 ها و سمينارهاي خارجيارائه در كنفرانس  ☐

 هاهاي پژوهش به خبرنگاران و شركت در مصاحبهارائه يافته  ☐

 هاي هدفبراي گروهكامل گزارش خالصه يا ارسال   ☐

 نندگان بالقوهكسايت براي دسترسي استفادهقرار دادن خالصه يا گزارش كامل طرح بر روي وب  ☐

 به زبان ساده و متناسب با مخاطبين تهيه راهنما، بروشور، كتابچه، و غيره  ☐

 سازي نتايج پژوهش )ثبت اختراع، عقد قرارداد با صنعت و غيره(انجام اقدامات الزم براي تجاري  ☐

 ساير موارد )لطفاً نام ببريد(  ☐
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باشد. لذا نفعان ميها به ذيز اهداف مهم ترجمان و تبادل دانش، انتقال نتايج از پژوهشاز آنجائي كه يكي ا

هاي تحقيقاتي انجام شده در هاي مستخرج از طرحمعاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پيام

هاي مؤثر در اختيار آنها را با استفاده از روش« كشور هاي سالمتپايگاه نتايج پژوهش»دانشگاه را عالوه بر درج در 

هاي تحقيقاتي دانشگاه براي استخراج به منظور كمک به پژوهشگران و مجريان طرح ،قرار دهد. اين راهنمامخاطبان 

 هاي پژوهشي تهيه شده است. و نگارش پيام

، بنابراين، مسؤوليت صحت محتواي شودميهاي پژوهش توسط مجري طرح تحقيقاتي نوشته پياماز آنجائي كه 

 باشد. بخش به شرح ذيل مي 0هر پيام پژوهشي شامل  باشد.آنها بر عهده وي مي

 بر اساساست كه جمله خبري شامل يک حداكثر يک سطر و پيام پژوهشي خبر يا عنوان  عنوان پیام خبر:

رل تاثير مصرف دارچين بر كنتحاكي از  پژوهشنتيجه چنانچه  ،شود. به عنوان مثالنوشته مي پژوهشترين يافته مهم

 را انتخاب نمود. « موثر است 2مصرف دارچين در كنترل ديابت نوع  »عنوان توان ميباشد،  2بيماري ديابت نوع 

جمله است كه در آن به معرفي مسأله و  0تا  ۳اي كوتاه و حداكثر شامل مقدمه :موضوعاهمیت مقدمه و 

 شود. نمونه پرداخته مي  اهميت آن و در صورت نياز جامعه آماري و تعداد

ترين پيام پژوهشي خالصه مهم نيست.و يا چكيده پژوهش خالصه ، پيام پژوهشيمتن پیام پژوهشي: 

عموم مردم هستند. حتي در مواردي  ،است. مخاطب اصلي پيام پژوهشيو غيرتخصصي هاي طرح به زباني ساده يافته

 يبه زبان پيام پژوهشي بايست نهايت تالش صورت گيرد كهميباز هم  گروهي غير از عموم جامعه است، ،كه مخاطب

 نوشته شود.واژگان تخصصي ساده و با كمترين تعداد 

جمله،  ۳يا  2حداكثر در صورت اختصاصي و عملي در اين بخش، پژوهشگر به پیشنهاد برای کاربرد نتایج: 

 . نويسدرا ميترين كاربردهاي نتايج پژوهش مهم

  

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 هاي پژوهشيراهنماي استخراج و نگارش پيام

راهنماي(۱)فرم  هاي پژوهشيترجمان دانش طرح  



 

 

 

 

 

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

 شيوه بحث گروهي

 ود.شفراگیران میآموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ منجر به افرایش یادگیری عنوان خبر: 

 گزاران اعضای هیات علمی، مدیران و سیاست نوع مخاطب:

با توجه به اهمیت آموزش الکترونیك در آموزش علوم پزشکی، طراحی و راه اندازی  مقدمه و اهميت:

تکنیکهای نوین آموزشی اهمیت دارد. مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی دو روش آموزش حضوری و آموزش 

 نفر از دانشجویان رشته تغذیه انجام شد. 111نیمه تجربی بر روی به روش مبتنی بر وبالگ الکترونیك 

آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ در مقایسه با آموزش حضوری به طور پيام براي اعضاي هيأت علمي: 

 باشد.داری در فراگیران اثرگذار میمعنی

ت به كارآمدی آموزش الکترونیکی مبتنی بر وبالگ نسببا توجه به گزاران: پيام براي مديران و سياست

های تشویقی برای ترغیب اعضای هیأت علمی برای آموزش حضوری در ارتقای سطح یادگیری، اتخاذ سیاست

 وش ضروری است.استفاده از این ر

تواند می ها به عنوان فرصتی مناسب برای آموزش الکترونیكاستفاده از وبالگ :پيشنهاد براي كاربرد نتايج

ای از ضروریات های رایانهسازی و افزایش مهارتدر ارتقای سطح آموزش مؤثر باشد. با این حال، فرهنگ

    باشد.استفاده از این روش می

  

 پيام پژوهشي نمونه



 

 

 

 

 

 

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

sclerosis in Iran: a systematic review and meta-analysis 

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

 گزارانها، پزشکان، مدیران و سیاستمردم و رسانهنوع مخاطب: 

ندگی هایی كه بر كیفیت زناتواناییرونده است كه از طریق یك بیماری مزمن و پیش اساممقدمه و اهميت: 

شود. پژوهش حاضر یك مطالعه مرور سیستماتیك و فراتحلیل است كه داده می گذارد تشخیصمیافراد تاثیر 

 .در آن میزان تاثیر ورزش در كیفیت زندگی بیماران در ابعاد جسمانی و روانی بررسی شده است

 ورزش در بهبود بیماری ام اس مؤثر است. پيام براي مردم:

و جسمی  های مختلف در ارتقای سالمت ذهنیمیزان اثربخشی تمرینات ورزشی با پروتکل پيام براي پزشكان:

 باشد.درصد می 59و كیفیت زندگی مبتالیان به ام اس در جامعه ایرانی تا 

با حمایت از بیماران ام اس برای انجام تمرینات ورزشی، عالوه بر گزاران: پيام براي مديران و سياست

 های درمان را تا حدود زیادی كاهش داد.توان هزینهمی تسریع روند بهبود،

اس وجود دارد. با شواهد بسیار قوی برای تایید تاثیر ورزش در بهبود بیماری ام پيشنهاد براي كاربرد نتايج:

 باشد. این وجود، مطالعات بیشتری برای طراحی و ارائه یك برنامه ورزشی مؤثر مورد نیاز می

 پيام پژوهشي نمونه


