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مقدمه

ازمحدوداستفادهدرمانیبهداشتیخدماتارائههاینظاماصلیهایچالشازیکی

.استتحقیقاتیهایطرحازحاصلنتایج

فزایشابرایتحقیقاتیهایطرحازحاصلنتایجگذاشتناشتراکبهموضوعاخیرا

.استگرفتهقرارتوجهموردپیشازبیشهاآننتایجازاستفاده

آنلیاصکارکردکهاستشدهطراحیبهداشتوزارتتوسطایسامانهمنظوراینبه

کشورپزشکیعلومهایدانشگاهمصوبتحقیقاتیهایطرحازحاصلاخبارانتشار

.است

مقدمه
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مقدمه

.  ودمنتشر شپیام پژوهشی  انتظار می رود از هر طرح تحقیقاتی پیامی در قالب 

تگذاران مخاطبان اصلی بسته به محتوی پیام، شامل سیاستگذاران درمانی، سیاس

.  پژوهشی، مردم و رسانه، متخصصان و  پژوهشگران هستند

ست به زبان پیام پژوهشی یا خبر پژوهشی، پیام اصلی طرح تحقیقاتی است که می بای

.نگاشته شودتخصصی اصطالحات ساده و با کمترین 

.مسئولیت اصلی نگارش پیام پژوهشی با مجری طرح تحقیقاتی است

مقدمه
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پژوهشیپیام 

اجزای اصلی 

عنوان پیام پژوهشی . (خبرعنوان)1
کوتاه، حداکثر یک خط•

مبتنی بر مهمترین یافته طرح•

متن پیام پژوهشی . (متن خبر)2
(کلمه50)اهمیت یافته ها •

(کلمه150)مهمترین یافته ها •

(کلمه100)پیشنهاد برای کاربرد نتایج •
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پیام پژوهشینحوه نگارش عنوان 

رحطیافتهمهمترینبرمبتنیوخبریاستایجملهخبرعنوان.

شودمینوشتهمختصرامکانحدتاوکاملجملهصورتبه.

حدتاالتیناصطالحاتواختصاراتازخبرعنواندراستبهتر

.نشوداستفادهممکن

ستنیتحقیقاتیطرحعنوانبامترادفخبر،عنوانیاپیامعنوان.
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ینحوه نگارش عنوان پیام پژوهش

مثال

میزانبریرفتارشناختیمشاورهتأثیربررسی:تحقیقاتیطرحعنوان

زانخستباردارزنانزندگیکیفیتوروانسالمت

فیتکیوروانسالمتتواندمیرفتاریشناختیمشاوره:خبرعنوان

.بخشدبهبودراباردارزنانزندگی
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پیام پژوهشینحوه نگارش متن 

کلمه300حداکثروذیلمواردشاملبخشسهدرپژوهشیپیاممتن
.شودمینوشته

(کلمه50)هایافتهاهمیت

(کلمه150)هایافتهمهمترین

(کلمه100)نتایجکاربردبرایپیشنهاد

.باشدیقتحقتیماعضایازفردییاواصلیمجریبایستمیپژوهشیپیامنگارنده

.باشدمیتحقیقاتیطرحاصلیمجریعهدهبهپیاممحتویمسئولیت
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پیام پژوهشی نحوه نگارش متن 

 پژوهشی مترادف با چکیده مطالعه نیستمتن پیام.

باید به زبان ساده و برای عموم مردم نوشته شده باشد .

ه به زباان در موارد تخصصی نیز می بایست نهایت تالش صورت گیرد ک

. نوشته شودتخصصی ساده و با کمترین تعداد اصطالحات 

 طالحات از اصادر صورت نیاز به استفاده از اصطالحات تخصصی تعریفی

.پرانتز گذاشته شودداخل 

 ازدنویسی نباید اعتبار علمی مطلب را به خطر بیندالبته ساده.
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مثال
 دگی زناان بررسی تأثیر مشاوره شناختی رفتاری بار میازان ساالمت روان و کیفیات زنا"به عنوان مثال در مورد طرح

:متن پیام پژوهشی می تواند چنین باشد"باردار نخست زا

رائه می شوددر قسمت اهمیت یافته ها، مقدمه ای از نقش مشاوره شناختی بر سالمت روان و ارتقا کیفیت زندگی زنان باردار ا.

وان مثاال به عن. در قسمت مهمترین یافته ها، در این طرح باید اشاره شود که نتیجه حاصل از مداخالت مشاوره ای چه بوده اند

ت زنادگی ارزیابی کیفیت زندگی در این افراد حاکی از آن است که افرادی کاه مشااوره شاناختی را دریافات کارده اناد کیفیا

بهتار . باالتری را گزارش کرده اند و از طرفی از نظر سالمت روان نیز بهبود قابل توجهی در گروه مداخله مشاهده شاده اسات

ن افاراد اشااره است در این قسمت به ارتقا کیفیت زندگی در افراد تحت مداخله مشاوره شناختی و نیز بهبود ساالمت روان ایا

مرتبط و یا آزماون هاای آمااری ماورد اساتفاده  p-valueنیازی نیست که دقیقا آمار و ارقام گزارش شوند و یا مقادیر . گردد

.بیان شود

کای از در ایان طارح ی. در قسمت پیشنهاد برای کاربرد، بهتار اسات پیشانهادات مبتنای بار نتاایج طارح حاصال ارائاه گاردد

ی در بهباود پیشنهادات می تواند چنین باشد، با توجه به نتایج حاصل از این مطالعاه مشااوره هاای شاناختی نقاش بسایار مهما

هاای شاناختی کیفیت زندگی و نیز ارتقا سطح سالمت روان زنان باردار  دارند از این رو گنجاندن برنامه های مرتبط با مشاوره

. رفتاری در مراقبت های دوران بارداری می تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند
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ل از الزامات مرتبط با انتشار پیام پژوهشی حاص
تحقیقاتیطرح 

درطرحخاتمهازپسماهیکحداکثربایستمیپژوهشیپیام

.شودبارگذاریهاپژوهشنتایجانتشارسامانه
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طرح الزامات مرتبط با انتشار پیام پژوهشی حاصل از
کرمانشاهدر دانشگاه علوم پزشکی تحقیقاتی 

معاونتهایطرحادارهتوسطنهاییگزارشتائیدازقبل

ژوهشیپهایپیامکرمانشاه،پزشکیعلومدانشگاهپژوهشی

ترجمانادارهکارشناستوسطنهایی،گزارشدرمندرج

هایینگزارشآن،تائیدصورتدروبررسیدانشگاهدانش

.دگردمیارسالطرحتسویهبهمربوطامورادامهمنظوربه
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یمستندات مرتبط با نگارش پیام پژوهش
https://vc-research.kums.ac.ir/
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https://vc-research.kums.ac.ir/


با تشکر
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