


(ترجمان دانش)  
پژوهشیآموزشی روش استخراج پیام کارگاه   

تحقیقاتیهای و طرح  هاپایان نامه از     

 



 ترجمان دانش 

 "دانشتولید، تبادل و به کارگیری صحیح فرآیند "
 

فرآیند تعاملی و تبادلی موثربین محققان به عنوان  ترجمان دانش یک 
 .مخاطبین ذی نفع استتولیدکنندگان دانش جدید و 

 



 رسالت ترجمان دانش 

ترجمه و انتشاردانش حاصل ازپژوهشهدف ترجمان دانش ارزیابی ، 

های انجام گرفته درجهت ارتقای آگاهی، مهارت ها و تغییر رفتار  
 .جامعه می باشددر مخاطبین سطوح مختلف 

 
  انتشار نتایج پیام های طرح های تحقیقاتی در افزایش سطح آگاهی

جامعه موثرو همچنین باعث ترویج و اشاعه دانش وکاربردی تر 
 .شدن نتایج پژوهش ها می شود

 



 طراحی پیام

 .در طراحی پیام در درجه اول باید مخاطبین پیام خود را تعیین کنید
 رسانه ها و عموم مردم1.
 متخصصین سالمت2.
 سیاست گذاران درمانی  3.
 سیاست گذاران پژوهشی  4.



 شناخت جامعه استفاده کننده از پیام طراحی شده؟1.

 پیام به چه کسانی مربوط می شود؟2.

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

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

 

با پاسخ به سواالت باال به راحتی می توان مخاطب پیام  
 .خود را تشخیص داد



 پیام
 .براساس نتایج تحقیقات شما وقدرت شواهد نوع پیام متفاوت است

 1پیام نوع 

 دسترسقابل و   و قابل اعتماداطالعات  دقیق  
 2پیام نوع

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

 3پیام نوع 
 اجراکه می تواند به صورت یک ایده قابل « مجموعه شواهد»حاصل از 

 (Actionable message)  ارایه شود. 

 

 



.ترین سرطان در مردان سرطان پروستات استشایع   
 

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

.بیماران مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی شهر زنجان پرداخته شد  
در این مطالعه دریافتیم که تعداد بیماران متبال به سرطان و میانگین سنی  
ایشان در مردان بیشتر از زنان و همچنین تعداد مبتالیان ساکن شهر های 

شایع . استان زنجان بیشتر از مبتالیان ساکن روستاهای این استان بود
.ترین سرطان در مردان سرطان پروستات و در زنان سرطان پستان بود   

نتایج حاصل از این مطالعه می توان در جهت تکمیل سیستم ثبت  از 
سرطان، تبیین برنامه دقیق تر و مفیدتر جهت شناسایی و پیشگیری از  
سرطان های رایج در استان، اولویت بندی بیماران و در نهایت استفاده  

بهینه از منابع موجود جهت یاری بیماران مبتال به سرطان استان استفاده 
.نمود  

 



پارامترهای ریوی  استفاده از یک مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی درثبات بهتر
 .بیماران موثر است

 

انتخاب مرطوب کننده مناسب راه هوایی مصنوعی می تواند عوارض قابل عدم 
توجهی برای بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه تحت ونتیالتور ایجاد 

لذا این پژوهش با هدف تعین مقایسه ای تاثیر استفاده از هیومدیفایر فعال و  . نماید
غیر فعال بر پارامترهای ریوی و پنومونی وابسته به ونتیالتور بیماران بستری در 

 .بخش های مراقبت ویژه انجام شده است
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از هیومدیفایر فعال و غیر فعال در 

به عبارت . بیماران تحت ونتیالتور تاثیر متفاوتی از نظر پارامترهای ریوی داشت
دیگر استفاده از یک مرطوب کننده استاندارد راه هوایی مصنوعی می تواند نقش 

مهمی را در کاهش و پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیالتور در بخش های 
  .مراقبت ویژه و ثبات بهتر پارامترهای ریوی بیماران داشته باشد

پیشنهاد می شود پژوهش های بیشتر در ارتباط با انتخاب نوع مرطوب کننده در 
پیشگیری از انواع مشکالت ناشی از بستری بیماران در بخش های مراقبت ویژه  

 .انجام شود تحت ونتیالتور با انواع بیماری ها



.دطرح تحول سالمت در ارزیابی کارایی بیمارستان ها ضروری به نظر می رس  
 

عملکرد بیمارستان ها جهت بهبود کیفیت کاری آنها حائز  بررسی 
پژوهش حاضر به بررسی کارایی مراکز آموزشی  . اهمیت می باشد

درمانی شهر زنجان و مقایسه با بیمارستان بعد از اجرای طرح تحول  
سال های بعد از اجرای طرح تحول کارایی  در .پردازدنظام سالمت می 

مرکز ولیعصر افزایش یافت ولی مراکز بهشتی و موسوی تغییری  
پیشنهاد می شود نسبت به ارزیابی هزینه کارایی طرح تحول   .نداشتند

.نظام سالمت بازبینی هایی صورت گیرد  



 بخش دوم کارگاه 
 نحوه عملی کار

چگونگی تکمیل فرم ترجمان دانش    















در گسترش  و انتقال دانش خود بکوشید تا پلی بین پژوهشگر موفق  و مخاطبین 
ذی نفع برای درک نتایج تحقیقات شما برقرارشده و دانش شما فقط محدود به 

 .چارچوب خاصی نشود
 

  پایان           

 


