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ت  ام قابل چه پ
؟جر 
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ھرم شواھد
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پیام (WHAT?) 

.پیامی قابلیت اجرا دارد که  از در سطوح باالي هرم شواهد قرار دارد

Actionable message

Synthesis of  research knowledge 

Individual studies, articles and reports

Basic, theoretical and methodological innovations
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ن          نتع :  مخاطب
؟ -1 سان مربو م گر ا به چه  پ
ست؟ -2 د  سان مف ج بر چه  گاه  نتا
ا  -3 ج  ب ن نتا نند  سان م تو چه 

رند ؟گ
ن      :شناخت مخاطب

ن  حو مطر ) 1 ر مخاطب تا به حا عمل
ست؟ شد چگونه بو 

ست؟) 2 ن حو چ لعمل ها   ستو
ا ) 3 خت ر  حو  م گ ا تصم

ن هستند؟ مخاطب
سان بر  ) 4 ن چه  ن مخاطب  ب

ترند؟ ثر گذ ن  ر سا
تباطند) 5 گر   د ن با  ؟ا مخاطب
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تهیه پیام  
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انواع پیام بر اساس قدرت شواهدانواع پیام بر اساس قدرت شواهد

1پیام نوع 
ق    ق طالعا  

عتما    قابل 
ستر 2پیام نوع قابل 

ت   ل محد ل به 
ا  ها قد مطالعه  
ند  هد، نم تو  شو
ر ها   م گ تصم
ت  ما هد مستق

.ند

3پیام نوع
مجموعه  «حاصل  

هد ند » شو ه م تو
د   به صو  

جر قابل 
(Actionable 

message)    ه
.شو
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1پیام نوع  
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:کولورکتال متخصصین براي پیام•

  تواند می مبتالیان وادرار خون نمونه در miR21  بیان میزان افزایش
  کولورکتال سرطان به ابتال قطعی تشخیص در ارزشمند بیومارکر یک

  .باشد
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سمیت اکسیدانی ناشی از  : پیام براي شرکت هاي داروسازي•
لذا . توسط گیاه بابونه بهبود می یابد) علف کش(پاراکوات 

مطالعات بیشتر در خصوص تولید ترکیبات دارویی از این گیاه 
.پیشنهاد می شود
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2پیام نوع 
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 اساس بر الکترونیک آموزش :علمی هیات اعضاي براي پیام•
 در داري معنی طور به حضوري آموزش با مقایسه در وبالگ

.است بوده گذار اثر فراگیران

 آموزش کارآمدي با توجه با :آموزشی معاونت براي پیام•
 آموزش سطح ارتقاي در حضوري آموزش به نسبت الکترونیک

.رسد می نظر به ضروري روش این از استفاده به مدرسین ترغیب
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پزشکان طب اورژانس: مخاطب

external( خارجی هاي نشانه سونوگرافی landmarks( 
 اورژانس دربخش بستري بیماران درکمري فقرات ستون پونکسیون
 و درد جاري، روش با مقایسه در و کند می  تسهیل را  بیمارستان

BMI که بیمارانی این، بر عالوه .است دارا را کمتري وقت اتالف
 سود سونوگرافی روش از  دیگران از بیش است ممکن ، دارند باالیی

.ببرند



3پیام نوع 
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 موثر اس ام بیماري  بهبود در  ورزش :عام مخاطب براي پبام•
.است

 با ورزشی تمرینات انجام بخشی اثر میزان :پزشکان براي پیام•
 و جسمی ذهنی، سالمت ارتقاي در مختلف ي ها پروتوکول

 می درصد 95 تا ایرانی جامعه در MS به مبتالیان زندگی کیفیت
 .باشد

 براي اس ام بیماري به مبتال بیماران از حمایت با :مدیران براي پیام•
 هزینه توان می بهبود، روند تسریع بر عالوه ورزشی تمرینات انجام
 .داد کاهش موثري حد تا را درمان هاي
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 جتماع حيثيت، عتبا نش   علم    ن  ا  (ناقل چه  فر باشد 
ما ا سا )گر 

 نه جه ه  م ق نت ا ست، شته شما تحق ، هم ن ر بال    مد
ر ن سا ند م فر  ند؟ قبو  س چه مخاطب ا حامل بهتر تو  پ
.باشد شما مطالعه

 نمها اف محقق  تجربه 

24Ktru.iums.ac.ir



پیام (WHAT?) 

مخاطبین  ( To WHOM?)

پیام رسان ھا (BY WHOM?) 

روش ھای انتقال  (HOW?) 

بررسی تغییرات  (Evaluation)

انتقال پیامپنج گام 

1

2

3

4

5

25Ktru.iums.ac.ir



:گر ها مخاطب  نظا سالمت
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1  اصلیپیام –صفحه

3  اجراییخالصه  –صفحه

25  گزارش  –صفحه 

ر   مد
استگذ س
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صل   افته ها     صل افته ها  
)فهرست(
  ر جه گ نت
 ا پ
 هش بر ها پژ ا
  ه هنو الت  سو

پاسخ   نشد 
ست

ا    ن
  

   
  
 

  
فشر صو به
 حد  جر 

سطر 1-2

ا    ن
ت شتر هم    ب

  متن بتد
موضو به شا   

س مو    بر
 بدست ها پاسخ
مد

طر ها افته  
فشر صو به
 حد  جر 

سطر 1-2

نه  سابقه  م

 

نه  سابقه  م
م   مفاه
متد
ج   نتا
هش  ها پژ

شتر   ب
منابع
  وست   پ

:صفحه 1
ا   پ

صل

3 
:  صفحه

خالصه 
جر

25  
 :صفحه

گز
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نتقا  نش ها 
به 

هندگا خدما  ه 
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ئه  محل خدمت -1 مو  
ش تعامل -2 مو جلسا 
خو -3 ن  با با ب
ر گذ -4 فر تاث ر  گ ا ب
ش -5 مو مفا 
بر -6 ا ق برنامه ها  تبا تعامل  طر
ن ها -7 سخنر
ن -8 تر ل تباطا 
سانه ها  -9
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ما نش به ب نتقا 
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ما م ب م تصم ها  بز

ل ها ر ش نترنت  سا و ، محصوال  د  ، اغذ ل ها  ش

ه سانه ها گر
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بطور کلی موثرند

مرور منظم مطالعات  اولیھ  
حاکی از متغیر بودن تاثیر 
ھر یک از مداخلھ ھای ذکر  

شده  ھستند

بھ تنھایی بھ 
عنوان مداخلھ بی 

اثر ھستند

ھیچ شواھدی از مرور ھای 
منظم در مورد این روش ھا در  

دست نیست

ه  علم  مو  
ه  موضو  محل 

خدمت مخاطب

م ها  م تصم
ما  ب

ن سخنر ن تر ل تباطا 

ش   مو جلسا 
تعامل

خو ن  با ب با ش مو مفا  ا مد

ا  ا ها  پ ر گذ فر تاث

تبا تعامل  
ق برنامه ها  طر

بر ا

سطه ما  خله ب مد
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ست؟ ا چ نتقا پ تا پس   نتظا

هد؟  چه د نتظا

؟ هدفتا چه بو

   ند؟ه ر  خدمت تغ

 ن مطالعه مطلع باشد؟گر مخاطب تنها  

 ر مخاطب ا نگر گر ر نو د تغ ند؟پ

ند؟ ر  ر مخاطب تغ عمل

 افته ست  ه به هد خو  افته  نتقا  مان  ا شما  پ
عن ن  د   باش

ر مخاطب ا عمل ر  نگر   تغ
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تمرین
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                                     وطنم اي شکوه پابرجا
در دل التهاب دورانها 

                                      کشور روزهاي دشوار
زخمی سربلند بحرانها


