
 الگوي پيوست ترجمان دانش

 :پيوستعنوان 

 بررسي "مثال براي طرحي كه عنوانش  (در اين قسمت، مهمترين نتيجه مطالعه را به صورت يك جمله خبري در بياوريد.

 زايمانهاي در تروما، از پس استرس بر شناختي، رفتاري با روانشناختي بازگويي اي مشاوره روش دو بخشي اثر اي مقايسه

، هاي شناختي رفتاري و ارائه اطالعاتمشاوره انجام  خواهد شد:است عنوان پيوست  "باليني كارآزمايي تروماتيك،يك

 ي زايماني موثر است. استرس پس از تروما پيشگيري ازبر

 شرح پيوست:

هدف  سطور سوم و چهارم،، دليل انتخاب اين موضوع است. دو سطر اولخواهد داشت.  سطر بين ده تا دوازده(اين قسمت 

مهمترين نتايج  سطور نهم تا دوازدهمروش اجراي مطالعه خواهد بود و  سطور پنجم تا هشتماز اجراي اين مطالعه مي باشد. 

 باشد.) مطالعه مي

گروه هاى هدف:

سیاستگذاران درمانىمتخصصان و پژوهشگران رسانه ها و مردم سیاستگذاران پژوهشى

 تعیین گروه هدف جهت اطالع رسانى بهتر الزامى است. از 4 گزینه موجود میتوان به هر 4 مورد نیز اشاره
کرد و محدودیتى وجود ندارد

 ذکر کلمات کلیدىکلمات کلیدى:

طرح انجام شده مرتبط با چه موضوعى مى باشد.حوزه هاى اصلى شامل(اپیدمیولوژى-اخالق پزشکى-موضوع اصلى:
 ارتوپدى-ارگونومى-انکولوژى-انگل شناسى-ایمنى شناسى-آسیب شناسى-آموزش پزشکى-باکترى

شناسى-بهداشت محیط-بهداشت حرفه اى-بهداشت عمومى-بیمارى شناسى-بینایى سنجى-بیهوشى-
 بیوشیمى-بیوفیزیک-پرستارى-پزشکى اورژانس-پزشکى اطفال-پزشکى اعتیاد-پزشکى بیهوشى-پزشکى

 خانواده-پزشکى داخلى-پزشکى سرطان-).یس



 يك مثال:

 از پس استرس بر شناختي، رفتاري با روانشناختي بازگويي اي مشاوره روش دو بخشي اثر اي مقايسه بررسيعنوان طرح: 

 باليني كارآزمايي تروماتيك،يك زايمانهاي در تروما،

پيشگيري از استرس پس از تروماي زايماني موثر  انجام مشاوره هاي شناختي رفتاري و ارائه اطالعات برعنوان پيوست: 

است

 زايمان درك است. مهم كشورها تمام در زايمان از پس دوران در مادران سالمت ارتقا براي ريزي برنامه پيوست: شرح

 . شود مي زايمان تروماي از پس استرس ايجاد و وي روان در منفي هاي پاسخ ايجاد به منجر مادر، توسط تروماتيك

 استرس از پيشگيري بر رفتاري شناختي و دبريفينگ كوتاه مشاوره روش دو تاثير اي مقايسه بررسي هدف با مطالعه اين

 اند، داشته تروماتيك زايمان تجربه كه مادراني از 193 تعداد منظور، اين براي شد. انجام زايمان از بعد تروما از پس

 تقسيم دبريفينگ و مختصر رفتاري شناختي مشاوره گروه دو و ترلكن گروه يك شامل كه گروه سه به تصادفي بصورت

 با تروما از پس استرس مداخله، از ماه سه و هفته 6-4 از پس خروج، و ورود معيارهاي رعايت با شدند.

 طور به رفتاري، شناختي و دبريفينگ مشاوره روش دو هر كه داد نشان نتايج .شد پر تلفني بصورت IES_R پرسشنامه

 مشاوره مدت، دراز در و شود مي كنترل گروه به نسبت زايمان تروماي از پس استرس عاليم بهبود سبب اداريمعن

 پيشگيري جهت شود مي توصيه بنابراين دارد. داري معني تاثير ناخواسته افكار بخصوص عاليم روي بر رفتاري شناختي

 زايمان غربالگري درماني، بهداشتي هاي سياستگذاري در جامعه، و خانواده فرد، بر تروماتيك زايمان منفي تاثيرات از

 از پس استرس ايجاد از قبل زودهنگام مختصر مشاوره شودو واقع توجه مورد زايمان بعد بالفاصله تروماتيك هاي

.شود انجام زايماني تروماي


