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 بسمه تعالی

 

 

 (Ph.D)تخصصی  یاو دکتر   (MSc) پايا ن نامه کارشناسی ارشد و تهیه نگارش راهنمای

 

 

ه می شود ئيالت تکميلی دانشکده ي پزشکی اراآموزش تحص که به اداره تخصصی دکترايکارشناسی ارشد و  پايان نامه هاي

 :بايد به ترتيب شامل بخش هاي زير  باشد

 

 : صفحات مقدماتی -1

 صفحه ي روي جلد    -

 صفحه ي عنوان -

 (صفحهاختياري حد اکثر در يک )صفحه ي تقديم  -

 (اختياري حد اکثر در يک صفحه)صفحه ي تشکر و قدردانی  -

 (کلمه حد اکثر در يک صفحه 033حد اکثر )چکيده ي فارسی  -

 فهرست مطالب -

 نمودارها و شکل ها جدول ها، فهرست  -

 م و اختصاراتئصفحه عال -

 پيوست ها فهرست ضمائم و -

  مقاالت چاپ شده -

 

 :متن اصلی -2

  (Introduction)مقدمه : فصل اول -

 (Literature  review)مروري بر مطالعات انجام يافته  :فصل دوم -

  (Materials and methods)ها  مواد و روش :فصل سوم -

 .....و ها ول شامل توضيحات، جد (Results)نتايج  :فصل چهارم -

 :فصل پنجم -

 (Discussion)بحث  -

 (Conclusion)نتيجه گيري  -

 (Suggestions)پيشنهادها   -

 :مششفصل  -

 (References)منابع  -

 :ضمائم -

 کلمه  033 کمتر از (Abstract)چکيده ي انگليسی -

 عنوان به انگليسی صفحه -

 تصويب پايان نامه توسط هيئت داوران صفحه -

 .....(، اخذ گرانت خاص و    patentمانند رضايت نامه، )ساير موارد  -
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 : پايان نامهمشخصات کلی و ظاهری  -3

 تايپکاغذ و  -

 سطرها و حاشيه ها فاصله  -

 شماره گذاري صفحات  و بخش هاي پايان نامه -

 ، نمودار و تصوير هاشکل ،جدول -

 زير نويس ها -

 ذکر اعداد و در صد در متن -

 سيستم واحدها -

 استفاده از کلمات التين در متن -

 نحوه ي ارجاع در متن -

 نامهمشخصات جلد پايان  -

 تکثير پايان نامه -

 

 :صفحات مقدماتی -1

، نام دانشگاه ايرانآرم دانشگاه علوم پزشکی  به نام خدا، :از باالي صفحه تا پايين آن بترتيب :جلد یصفحه رو -

راهنما، سال  (اساتيد) ، دانشکده پزشکی، مقطع تحصيلی، عنوان پايان نامه، نام دانشجو، نام استادايرانعلوم پزشکی 

 .فراغت از تحصيل

 .نوشته شود ، مقطع تحصيلی و سالاسم دانشجو ،عنوان، جلد عطفدر  :تبصره

 

زير نام با اين تفاوت که نام اساتيد مشاور در  باشد اين صفحه کامالً شبيه صفحه روي جلد خواهد :عنوان صفحه -

حق استفاده از مفاد پايان نامه براي دانشگاه علوم پزشکی » :و در انتهاي صفحه، جمله  داساتيد راهنما ذکر گرد

 .دونوشته ش «محفوظ است ايران

 

 .دانشجو است به عهده انتخاب  فونت. دباشدر يک صفحه  حداالمکان: تقديم صفحه -

 

 انتخاب)د باشدر يک صفحه  حداالمکانها نير  بخشتقدير و تشکر از کليه افراد و  :دانیتشکر و قدر صفحه -

 (.فونت به عهده دانشجو است

 

يجه گيري نهايی نت و ايان نامه، روش انجام کار، نتايجهدف از اجراي پمقدمه، شامل عنوان،  :چکیده فارسی -

فونت تايپ شبيه متن  .اشدب( بدون عنوان و کلمات کليدي) کلمه 033الزم به ذکر است که چکيده حد اکثر . باشد

 . اصلی و حتی االمکان در يک صفحه باشد

 .باشد  Data base کلمه بر اساس  5و حد اکثر  0تعداد کلمات کليدي حداقل   -1  :تبصره 

 تحقيق، توصيف تکنيک ها، بحث وذکر منابع به تاريخچه، زمينهدر چکيده از اشاره  -2                                     

 .خودداري گردد                                         

 

 .که در متن پايان نامه آمده است ی باشدشامل رئوس اصلی و فرعی کليه مطالب فهرست مطالب:  فهرست مطالب -

 .عناوين ذکر شده در فهرست مطالب بايد عيناً با عناوين متن مطابقت داشته باشد  :تبصره    
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 .نمودارها و شکل ها می باشدجدول ها، شامل شماره و عنوان  :نمودارها و شکل ها جدول ها، فهرست  -

تمامی عالئم و اختصاراتی که در متن اصلی پايان نامه مورد استفاده قرار گرفته است  :م و اختصاراتئعال صفحه -

 .با تعيين واژه ي کامل آن ها در اين صفحه آورده شود

 .م وپيوست ها  باشدشامل شماره و عنوان ضمائ :پیوست ها  فهرست ضمائم و -

 .خالصه مقاالت چاپ شده ، ضميمه گردد :مقاالت چاپ شده  -
 

 :زير باشدمتن اصلی پايان نامه شامل قسمت های   -2

 (يا سواالت پژوهشی)اي بيان مسئله، اهداف و فرضيات شامل بخش ه :(Introduction)مقدمه : لفصل او -

 .باشد

انجام کار  ضرورتدر اين بخش بطور مختصر به  :  (Statement of the problem) بيان مسئله -

ورت انجام کار بررسی و ضر ،در زمينه موضوع  (Existence gap)می شود و کاستی هاي موجود اشاره 

 .دبيان می گرد

اهداف اصلی و جزئی و همچنين فرضيات به همان : (Goals and hypothesis)فرضيات  اهداف و -

 .پايان نامه درج گردد از  در اين بخش دپروپوزال طراحی گرديده است بايترتيبی که در 
 

در اين فصل به جزئيات بيشتري از : (Literature review)مروری بر مطالعات انجام يافته  :فصل دوم -

 . شود پايان نامه پرداختهه با موضوع مطالعات انجام شده در رابط
 

مورد هاي  روشهدف از اين فصل، ارائه : (Materials and methods)مواد و روش ها  :فصل سوم -

 : توضيح داده شود  ددر اين فصل موارد زير باي. استيا موضوع پايان نامه  حل مسئله واستفاده در 
 مواد و تجهيزات مورد نياز -
 .، تعيين گرددکاربردي، بنيادي، بنيادي کاربردي و يا جامعه نگر نوع مطالعه از نظر   -1      :نوع مطالعه -

درصورتی که موضوع پايان نامه بالينی باشد، بايستی تعريف جامعه ي مورد مطالعه  -2

حذف، روش نمونه گيري، حجم نمونه و روش آماري مورد استفاده   معيارهاي ورود و 

 .بيان گردد

اين بخش در کارهاي تجربی بيشتر از نظر حفظ حقوق : زمان انجام مطالعهمکان و  -0

اما در کارهاي بالينی می تواند از نظر عملی نيز موثر . معنوي دانشگاه اهميت دارد

 .لذا در هر دوصورت بيان آن ضروري است. باشد

حوه  ونه، نحوه  نمونه برداري، نتعيين حجم نم برحسب نوع مطالعه به نحوه  دباي -4

اشاره ... مداخله، مالحظات اخالقی نيز  همسان سازي نمونه ها، نحوه پيگيري، نحوه

 .شود

 

 .متغير ها شرح داده شود تعريف عملی و مقياس اندازه گيري:  متغير ها -

 

امه مورد استفاده بوده کليه مراحل علمی و آزمايشگاهی که در طول انجام پايان ن: اجراي طرح روش -

به نحوي که اگر فرد ديگري بخواهد در همان زمينه تحقيق نمايد اطالعات الزم )يان گردد ب داست باي

 (.وضروري را در اختيار داشته باشد

در صورت نياز طبق نظر )روش هاي آماري مورد استفاده دقيقاً بيان شود  :وش تجزيه و تحليل داده هار -

 (.مشاور آمار
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به هرحال در صورتی که احساس می شود مشکل در انجام پايان نامه خواهد  :ت و محدوديت هامشکال -

 .بود بهتر است دقيقاً بيان گردد

 
 

 (Results)نتايج  :مفصل چهار -

. داده می شود پاسخدر پروپوزال  شدهطراحی  واالت، اهداف و فرضياتیس و بهحاصل تحقيق دانشجو است  اين فصل

 .....، شکل ها  و  نمودارها ها، ولو براي بيان جزئيات به جد ودجمالت ساده و روان بيان ش يد بايافته ها در ابتدا با

به حاصل نتايج  .يافته ها پرهيز گرددتفسير  و از د ياببه بيان يافته ها اختصاص بايد تنها اين فصل در . استناد شود

در اين فصل زير نويس شکل  .بيان گردد ، دمتناسب با اهداف و فرضياتی که در پروپوزال طراحی شده بو ترتيب و

 .بايد مفهوم باشد اها، بطور کامل اورده شود و هم چنين  نمودار ه

 

 نهايی پیشنهادها بحث، نتايج : فصل پنجم  -

به بحث و ارزيابی گذاشته شده و با يافته هاي  ، در فصل نتايج مندرجمطالب  ،در اين فصل: (Discussion)بحث  -

به يافته هاي  هم چنين بايد . می گردد تحليل حاصله، تاييد نتايجيا ديگر محققين مقايسه می گردد و داليل رد و 

اين فصل از نظر حجم مطالب با فصل هاي بررسی . مهم و شاخص پايان نامه با داليل منطقی و علمی اشاره شود

صل تنها نتايجی مورد بحث قرار گيرد که در ف بايد توجه گردد که . تناسب منطقی داشته باشد دج بايمتون و نتاي

  .مقايسه شود علمی و معتبر العاتنتايج با مطو  يافته ها به آن اشاره شده است

 

ه در اين قسمت نتايج اختصاصی ومهم به صورت دسته بندي شده جهت استفاد(: Conclusion) تيجه گيرين -

بهينه از محتويات پايان نامه ارائه می گردد، طوري که خواننده پايان نامه با خواندن آن بتواند يافته هاي مهم پايان 

 .الزم به ذکر است که در اين قسمت، هيچ مطلب جديدي نبايد اضافه شود .نامه را به دست آورد

 

 جهت تقويت و ارتقاء پروژه انجام شده، به ان که در در اين بخش از پايان نامه : (Suggestions)پيشنهادها  -

هاي پيشنهادي دانشجو واستاد راهنما با توجه به آشنايی و تسلطی که به موضوع پيدا کرده  راه حل اشاره می شود 

پيش روي محققان گذاشته  ،اند ارائه می شود و در حقيقت می توان گفت در اين بخش زمينه هاي تحقيقاتی جديد

 .می شود

که درصورت کاربردي بودن  باشد در رابطه با بکارگيري يافته هاي تحقيق ممکن استاز پيشنهادها  تعدادي :هبصرت

 .به آنها اشاره شود  دباي ،موضوع
 

و اعتبار بخشيدن اخالقی تحقيق  اصول رعايت به جهتذکر منابع  :(References)فهرست منابع  : فصل ششم  -

انجام گردد که در اين ( روش ونکوور) تنظيم فهرست منابع به روش شماره گذاري .ستبه پروژه هاي انجام شده ضروري ا

رانس در بخش اولين منبع مورد استفاده در متن، اولين رفکه ورود منبع به داخل متن خواهد بود  شماره، به ترتيب روش،

 :مانند  .فهرست منابع می باشد

 : استفاده از مقاله هاي انگليسی -الف
Deleu. D, Hanssens. Y, Salmy. HS, Hastie. I. Peripheral polyneuropathy  

due to chronic use of topical ammoniated mercury. J. Toxicol. Clin. 

Toxicol. 1998: 36(3): 233-237. 

 

، جلد، شماره و سال انتشار ،نام خانوادگی و نام، عنوان، مقطع، رشته، دانشکده، دانشگاه: استفاده از پايان نامه -ب

 :صفحه، مانند 
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در روند تکامل  Tمطالعات هيستوشيميايی ترکيبات قندي سطح سلولی لنفوسيت هاي . فاضل عليرضا 

 0-10(:44شماره) 03؛ جلد 1034. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. جنينی
 

   :، مانند شر، سال چاپ، صفحاتنام نويسنده، اسم کتاب، نام نا: استفاده از کتاب  -ج

مشددهد،   دانشددگاه  دانشددگاهی ، جهدداد هيسددتوپاتولوژي  هدداي تکنيددک . : ح.  ، رضددايی ع.  اشددرفی  اميدددي  

 53-33 هصفح 1033

 
 

 .در فهرست منابع آورده شودبايد فقط منابعی که در متن به آنها استناد شده  :هبصرت

 

 

تصويب پايان نامه  صفحه، عنوان به انگليسی صفحه، چکيده ي انگليسیدر اين قسمت مطالبی مانند : ضمائم -

 هم چنين. اورده شود.....( ، اخذ گرانت خاص و    patentمانند رضايت نامه، )، ساير موارد توسط هيئت داوران

ه آنها جهت ارائ وکه به طور مستقيم به پايان نامه ارتباط نددداشته باشد مواردي  جدول، شکل و يا ی مانندمطالب

 .تکميل اطالعات خوانندگان ضروري به نظر می رسد درج می گردد
 

ترجمه ي سليس و روان چکيده انگليسی که بايد داراي عنوان باشد، : (Abstract)چکيده ي انگليسی  -

 باشد کلمه  033 چکيده بايد کمتر از . ضروري استبا چکيده ي فارسی  و انطباق ان. چکيده فارسی است

 .اورده شوددر انتهاي چکيده بايد کلمات کليدي . و حتی االمکان در يک صفحه نوشته شود

 

عنوان فارسی با همان ترتيبی که قبال توضيح داده شده در اين  ترجمه صفحه : عنوان به انگليسی صفحه -

 .شود اورده قسمت از پايان نامه

 

فرم گزارش جلسه ي دفاع از رساله  که به تاييد تصوير : تصويب پايان نامه توسط هيئت داوران صفحه  -

 .هيئت داوران رسيده و نمره و امتياز دانشجو در آن ملحوظ شده باشد

 

 مشخصات کلی پايان نامه -3

 Times Newو انگليسی  14، قلم فارسی لوتوس با فونت   Wordبا برنامه    A4روي کاغذ  مطالب بر: تايپکاغذ و  -1

Roman متن فقط بر يک روي (. عناوين و فهرست می توان از فونت درشت تر استفاده نمود جهت)تايپ شود  12فونت  با

 .کاغذ تايپ شود

حاشيه از باال و سمت . سانتی متر باشد 5/1فاصله ي سطرها در تمامی متن فارسی   :سطرها و حاشيه ها فاصله  -2

 .سانتی متر باشد 0سانتی متر و از پايين و سمت چپ صفحه  4راست صفحه 

، الف، ب)با حروف ( تا اول متن اصلی از ابتداء)صفحه هاي ابتدايی :  شماره گذاري صفحات  و بخش هاي پايان نامه -3

 و پايين  متري سانتی 5/1شماره بايد در. شوند  با عدد شماره گذاري ،متن اصلی پايان نامه از اول تا آخر و ...(   و ج

شماره فصل در  به طوريکه شوند،عدد شماره گذاري  ها، بخش ها و زير بخش ها با فصل. وسط صفحه قرار گيرد

 .است 4و زير بخش  2، بخش 0بيان کننده ي فصل  0-2-4مثال . بخش بعد از آن و الی آخر سمت راست و شماره

شماره  ،استنادبه ترتيب  ، نمودار و تصوير ها بايد واضح باشند، ولشک ل،وجد: ، نمودار و تصوير هالشک ل،وجد -4

جدول و يا شکلی از  ازاستفاده در صورت  .شود  نوشته 2-1شکل   2براي اولين شکل در فصل مثال . گذاري شوند

 .بايد به آن استناد شود، بعامنساير 
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در  و شود گذاري عدد در متن فارسی، ،در باال و سمت چپ عبارت مورد نظر ،ضرورتصورت  در: زير نويس ها -5

 .شودنويس، نوشته پا

   ،در متنزير ده با حروف و اعداد باالي ده و اعشاري، با عدد، ضروري است اعداد : ذکر اعداد و در صد در متن -3

 .شودمشخص   %عالمت در صد را با . دنوشته شو

در صورتی که از واحدهاي ديگري . است SIسيستم واحدهاي مورد استفاده در پايان نامه متريک : سيستم واحدها -3

 .استفاده شود معادل آن بر مبناي متريک آورده شود

در صورت نياز کلمه التين مورد . همه ي کلمات در متن به فارسی نوشته شود: استفاده از کلمات التين در متن -3

 .دوش نوشتهو يا در پانويس فاده در داخل پرانتز است

به ترتيبی که در متن مورد  ،منابع ، ديگرانمنابع استفاده از  تدر صور: ارجاع در متن نحوه  -4

شماره گذاري شوند و در بخش منابع نيز با همان ترتيب  به روش ونکوور، استفاده واقع می شوند

 .دآورده  شو

 : جلد پايان نامه بايد خصوصيات زير را داشته باشد: مشخصات جلد پايان نامه -13

 . باشد ميلی متر 0تا  2ضخامت حدود با از جنس مقواي سخت، با روکش گالينگور و  -

 .باشد سورمه اي او براي دکتر یآبرنگ پايان نامه براي دانشجويان کارشناسی ارشد  -

 .باشدقطع جلد نيم سانتی متر بزرگ تر از کاغذ متن  -

 .باشد نوشته هاي روي جلد زرکوب -

 .و، شماره ثبت و سال، نوشته شوددر عطف جلد، عنوان، نام دانشج -

دانشجويان  براي و CDنسخه و  0+ به تعداد اساتيد راهنما و مشاور  براي دانشجويان فوق ليسانس: تکثير پايان نامه  -11

 .CDنسخه و  0+ به تعداد اساتيد راهنما و مشاور  دکتري

 

 
 

 دستورالعمل استخراج پیام یا پیامهای پژوهش جهت درج در انتهای

 (PhD)پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی  

 

  :(Message/s)هاي پژوهش  /پيام

يکی از چارچوب هايی کده بدراي انتقدال     .ها با رعايت اجزا انتقال دانش و اشاره به مخاطب انجام می گيرد استخراج پيام يا پيام

 :زير اشاره می شود پنچ عامل کليديتوصيه شده چارچوبی است که در آن به  و سايرين سازمان جهانی بهداشت سويدانش از 

  يام مشخصوجود پ -1 

  پياممخاطب تعيين کردن گروه  -2

  عامل انتقال پيام -0

  نحوه انتقال -4

  پيام شيوه ارزيابی اثر انتقال -5

 

  چه چيزي است؟ (Message) پيام  -1
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يافتده  از ذکر نتايج حاصدل  منظور از وجود پيام مشخص، .پيام پژوهش باشدنمی تواند بديهی است ارائه داده ها و اطالعات خام 

يکدی از  پيام هاي حاصل از پژوهش ممکدن اسدت    .تاس و قابل درک و استفاده مخاطب هاي پژوهش به طور مشخص و شفاف

 :دباشن نوع زير سه

 . وس مدددددی باشدددددددص و ملمددددددخددددددق، مشدل اطالعدددددات دقيددددددام شامددددددن پيددددددايددددد :1پيدددددام ندددددوع * 

سدلول کبددي بده ميدزان        به همراه اورليستات منجر به مرگ ( کاهش دهنده قند خون)مصرف پيو گليتازون  :اول مثال 

 .در محيط کشت ميشود% 43

 برابر بيشتر نسبت به افراد غير سيگاري است 0سيگاري خطر اقدام به خودکشی در افراد  :مثال دوم

 

تواند تصميم گيري ها را  د نمیده يا نوع شواهداي مطالعدا و نتيجه گيري هايی که به دليل محدوديت هديافته ه :2پيام نوع * 

 . مستقيما هدايت کند امّا می تواند در يک تبادل پويا بين محقق و مخاطب، مورد استفاده قرار گيرد

 . ممکدددن اسدددت مصدددرف همزمدددان پيدددو گليتدددازون و اورليسدددتات منجدددر بددده نارسدددايی کبددددي شدددود     :مثاااال    

 

 (Actionable Message)را دل اجد دده قابد دصورت يدک ايد   هدد بدی تواندپيام حاصل از مجموعه شواهد که م :0پيام نوع * 

ا اقدامات مستقيم را فراهم می کند و مربوط به تصميم گيري يک مخاطدب  داوره يدون، مشداي گوناگده شود و توصيه هدارائ

 . خاص می باشد و مشخص می نمايد که چه کسی بايد چه اقدامی انجام دهد و چه چيزهايی بايد تغييرکند

ماه براي پيشگيري از عدود   03به مدت حداقل  با دوز مناسب پس از بهبودي افسردگی، الزم است درمان دارويی :اول مثال    

 .بيماري ادامه يابد

ن  يدک  اودان بده عند  دسازمد کارکنان بايدد توسدط    بينبهبود نظام مند حمايت اجتماعی و پيوستگی گروهی در  :مثال دوم    

ی دتکنيدک آموزشد  ان الزم اسدت از  دارکند دمند سدازي ک دبراي توان. ل گردددتسهياء دهنده سالمت  دل ارتقدامدع

 . استفاده شود Problem-based Learning هدادگيدري بر اسداس حدل مسئلدي

 

 

و در نظر . ژوهش ها قابل استخراج نمی باشد بديهی است تمام پژوهش ها کيفيت يکسان ندارند و  هر نوع پيامی از تمام انواع پ

بده نظدر   . قبل از ارائه پيام ضروري به نظر می رسدد  وکيفيت آن، بر اساس نوع پژوهش حاصل شده گرفتن سطح شواهدي که 

روش هاي منجدر   اکثرا از از مطالعات توصيفی حاصل شوند، در حالی که پيام نوع سه دو می توانند می رسد که پيام نوع يک و

  .، استخراج می شودیدگروه و هم ولدل قبدبه سنتز دانش  مانند مرور سيستماتيک و کارآزمايی کنترل دار با حجم نمونه قاب
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 بايد منتقل شود؟ ( يا کسانی)پيام به چه کسی  ؟  (To whom) مخاطبين چه کسانی هستند -2

 :پيام، در نظر گرفتن نکات  زير ضروري است( يا مخاطبين)براي تعيين مخاطب    

 مربوط می گردد؟ ( يا کسانی)پيام به چه کسی  -

 مفيد است؟( يا کسانی)آگاهی از نتايج اين پژوهش براي چه کسی  -

 گيرد؟می تواند نتايج اين تحقيق را در عمل به کار ( يا کسانی)چه کسی  -

 

گروه مخاطب اعم از مردم و بيماران، مديران و سياستگزاران، ارائه کننددگان خددمات سدالمت، پژوهشدگران و سداير ذينفعدان       

 . مددددددددی باشددددددددند . . . ( مددددددددديران صددددددددنعت، سددددددددازمانهاي خددددددددارج از حددددددددوزه سددددددددالمت و )

 

 مخاطبين پيام زير چه کسانی می توانند باشند؟ : مثال

مداه بدراي پيشدگيري از عدود      03افسردگی، الزم است درمان دارويی با دوز مناسب بده مددت حدداقل    پس از بهبودي "        

   ".بيماري ادامه يابد

 :مخاطبين

 نظام پزشکی، سازمان هاي بيمه گذارسازمان وزارت بهداشت،  :گذارانتسياس .1

 پرستارانانجمن روانپزشکان، پزشکان عمومی و ساير پزشکان،   :ارايه کنندگان خدمت . 2

 بيماران و خانواده ها، عموم مردم :دريافت کنندگان خدمت. 0

 ؟ (By whom)  پيام رسان چه کسی است -0

از طرفی ميزان نفوذ پيام رسان روي مخاطب بايد در نظر گرفتده شدود و    .اصل مهم در اينجا اعتبار و حيثيت پيغام رسان است

در جدول زيدر  ( مخاطبين) 2نمونه هايی از پيام رسان براي پيام مطرح شده در شماره . ترجيحا از افراد تاثيرگذار استفاده گردد

 :عنوان شده اند

 

 پیام رسان مخاطب

رئيس انجمن روانپزشکان، رئيس بورد روانپزشکان، مسئولين نظام  سياستگذاران

 پزشکی

 روانپزشکان پيش کسوت، پزشکان عمومی و ارايه کنندگان خدمت

 پرستاران، پژوهشگرانساير پزشکان، 

بيماران و خانواده ها، عموم )دريافت کنندگان خدمت 

 (مردم
 پزشکان، کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی
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روانپزشک پيشکسوت، متخصص  رئيس اداره بيمه وزارت بهداشت، بيمه گر سازمانهاي

 اقتصاد سالمت

 

 .تعديل و متناسب با نياز آنها بيان شود البته الزم است پيام پژوهش براي گروه هاي متفاوت مخاطبين

 

 

 (؟فعال يا منفعل است)؟  How)) انتقال چگونه است فرآيند -4

هاي غير فعال تاثير چندانی نداشته و فرآيندهايی که متضدمن درگيدر شددن    وسه رپامروزه اغلب صاحبنظران بر اين باورند که 

 .تواند تغييدرات فرهنگدی مطلدوبی ايجداد نمايدد      دوطرفه در درازمدت میتبادالت و صورت تعاملی باشند، ارجح هستند  افراد به

انتقال از طريق نشريات علمی و غيرعلمی و حتی در کنگره ها تعامل با مخاطب را دربرنمی گيرد و انتقدال غيرفعدال محسدوب    

 . می شود

 

 فرآيند انتقال مخاطب

 صفحه اي 0تا  1حضوري يا تهيه گزارش سياستگذاران

، کارگاه، سمينار، بروشور، سخنرانی در مجامع علمی کنندگان خدمتارايه 

 سخنرانی در جلسات هفته اي يا ماهانه

 بروشور، صدا وسيما، رسانه هاي عمومی و مطبوعاتی دريافت کنندگان خدمت

 اي، جلسه حضوري صفحه 0گزارش تا تهيه  سازمانهاي بيمه گر

 

 ( چه تاثيري خواهد داشت؟ اين انتقال) (Evaluation) ارزشيابی  -5

زيدر  « اهدداف »در ايدن خصدوص    .بستگی به ميزان دستيابی به هددف مدورد نظدر دارد   در انتقال دانش ميزان موفقيت  ارزيابی

 :توانند موضوع سنجش واقع شوند می

 استقرار يک فرآيند  -

 دسترسی به يک پيامد بينابينی مثل تغيير در ميزان آگاهی، دانش و نگرش -

 دسترسی به يک پيامد عملی مثل تصميم براي در پيش گرفتن يک عملکرد خاص -

 

 

کارگيري لغات و    از به  پيام می بايست به زبان مخاطب نگاشته شود مثالً هنگامی که پيام براي عموم مردم است  :تذکر

 .عبارات تخصصی اجتناب نمود
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مدير اجرايی طرح، ذينفعان مطرح اجرا و بعد از عنوان و معرفی  ضرورت در بخش خالصه مشخصات طرح، قبل از خالصه

 :به عنوان مثال. شوند

 : (collaboration with stakeholders) طرح  انينفعذبا  تعامل

 انجمن کاردرمانی -1

 توانبخشیعلوم دانشکده  -2

 گروه ارتوپدي –دانشکده پزشکی  -0

 نورولوژيست ها و انجمن مربوط -4

 گروه بيومکانيک –انجمن مهندسی پزشکی  -5

 دانشکده فناوري هاي نوين -3

 معاونت پژوهشی دانشگاه -3

 گفتار درمانگر ها -3

 بيماران -4

 

 عانفجدول آنالیز ذين

دي
ر  ف

 5تا  1نمره قدرت از  5تا  1نمره اهمیت از  ذينفع

 0 4 انجمن کاردرمانی 1

 4 5 توانبخشیعلوم دانشکده  2

 4 4 گروه ارتوپدي –دانشکده پزشکی  0

 2 2 نورولوژيست ها و انجمن مربوط 4

 0 0 گروه بيومکانيک –انجمن مهندسی پزشکی  5

 2 2 دانشکده فناوري هاي نوين 3

 5 4 معاونت پژوهشی دانشگاه 3

 2 0 گفتار درمانگرها 3

 1 5 بيماران 4

 : بخشهاي زير اضافه شود، قبل از بررسی متونو  "اطالعات مربوط به طرح پژوهشی"همچنين در قسمت 

 

 :بيان مسئله و ضرورت اجراي طرح -الف

  ( WHY –اشاره به مشکل و نياز جامعه يا جامعه مخاطب ) 

1- 

2- 
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0- 

  ( to Whom) طرح مخاطبان اطالعات مربوط به -ب

  .(استفاده کندمخاطب به فرد، گروه، سازمان يا نهادي اطالق می گردد که بتواند از نتايج طرح به طور مستقيم )

 

 يا مردم /بیماران و

 بيماران فلج مغزي

 بيماران نورولوژي

 تعويض مفصل/بيماران ارتوپدي اختالل راه رفتن

 

 مديران و سیاست گذاران

 دانشگاه علوم پزشکی

 بيمه

 

 ...پرستاران ، ماماها و   داروسازان، پيراپزشکان، شامل پزشکان، دندانپزشکان،  ارايه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

 ارتوپدها

 

 ساير مخاطبین دولتی

 معاونت درمان

 معاونت تحقيقات و فناوري

 

 ...(مانند مديران صنعت و بخش تجاري، مهندسين، کارشناسان و )ساير موارد 

 صنايعی که با تحليل حرکت سر و کار دارند

 

  (How) روش هاي انتقال پيام اطالعات مربوط به -ج

 (با توجه به نوع مخاطب طرح، يک يا چند مورد زير را به عنوان روش انتشار انتخاب نماييد) روش انتشار 

  سه-تهيه خالصه يک

  تشکيل جلسه با ذينفعان

  کارگاه اموزش ثبت داده ها

  ها معرفی در رسانه

  هاي هدف  ارسال گزارش براي گروه

  تدوين دستور العمل اجرايی جديد

  انتشار راهنماي  ثبت داده ها

  سالمت / تدوين راهنماي بالينی
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   یاستيس نهيگز

  چاپ مقاله

  چاپ کتاب

 

 

 


