
 

 
 

 
 

KTEC Committee, IUMS 

 شناسایی مخاطبین

 دکتر سارا هیٌائیاى 

 هرکس تحقیقات هقاّهت ُای هیکرّبی

ایوًْْلْژی ّ بیواری ُای عفًْیپژُّشکذٍ   



 

چرا هخاطبیي یا ریٌفعاى یا هصرف کٌٌذگاى ًتایج تحقیق هِن 
 ُستٌذ؟
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 :سْال اصلی کَ دس تشجواى داًص هطشح هی ضْد 5
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 چَ پیاهی -1

 بَ چَ کساًی -2

 تْسط چَ کسی  -3

 چگًَْ -4

 با چَ تاثیشی -5



 
 :هخاطبیي

 استفادٍ کٌٌذگاى بالقٍْ اص ًتیجَ تذقیق

 
 اّلیي قذم دس هشادل تشجواى داًص

  

 ضٌاسایی هخاطبیي  -

 تعییي خصْصیات آًِا-
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 :  هخاطب

ُش فشد یا گشُّی کَ دس ساستای دستیابی بَ ًتیجَ ًِایی پژُّص 

 .تاثیشگزاسیا تاثیشپزیش باضذ

 

 چَ کساًی ًتیجَ تذقیق ها بشایطاى اُویت داسد؟ -1

 چَ کساًی هی تْاًٌذ بش ایي افشاد تاثیش بگزاسد؟ -2

 با کذام گشٍّ هخاطب بَ باالتشبي دسجَ اص هْفقیت هی سسین؟ -3
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هِوتشیي ًکتَ دس تشجواى داًص تعاهل بیي تْلیذکٌٌذگاى داًص •
 .ّ تصوین گیشًذگاى یا هخاطبیي هی باضذ
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 عْاهل هْثش بش دسیافت اطالعات تْسط هخاطب

 

 تشجیذات خْد فشد ّ عاداتص -

 سطخ سْاد ّ آهْصش افشاد-

 دسجَ دستشسی افشاد بَ اًْاع سساًَ ُا  -

 سطخ فِن هخاطب اص هْضْع هْسد بذث-
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 اّلْیت بٌذی هخاطبیي 
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 .کساًی کَ برقراری ارتباط با آًِا ضرّری است -1

 

 .کساًی کَ تْصیَ هی شْد با آًِا ارتباط ایجاد کٌین -2

 

 کساًی کَ توایل دارین با آًِا ارتباط ایجاد کٌین -3

Must 

Should 

Like 



 

 ًوْداس دسجَ بٌذی ضذٍ هخاطبیي بش اساط قذست ّ اُویت 
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 :توشیي  

ضوا با تْجَ بَ تذقیقات خْد تْاًستَ ایذ ّاکسي ضذ ّیشّط 

هخاطبیي ضوا چَ کساًی ُستٌذ ّ الْیت بٌذی . کشًّا سا ساختیذ
 آًِا بَ چَ صْستی است؟
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 آًالیضهخاطبیي یا ری ًفعاى
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قذرت/ هیساى ًفْر  هیساى اُویت ًقش هخاطب  

 3 3 رقیب شرکت ُای دارّیی

 2 3 استفادٍ از هحصْل پسشکاى

صذّر هجْز ُای   ّزارتخاًَ

 الزم

3 4 

 1 2 استفادٍ از هحصْل هردم

...       
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 ًکات کلیذی



 

 با تطکش اص تْجَ ضوا
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sara.minaeian@gmail.comEmail:  

Minaeian.s@iums.ac.ir 

Tell: 02164352306 
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