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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

هاي تحقيقاتي پايان يافته موسسه را بررسي و با استفاده  موسسه ملي تحقيقات سالمت در نظر دارد نتيجه طرح

دانش توليد شده را در     (Knowledge Translation & Exchange)از فرآيند ترجمان و تبادل دانش 

گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و  ن ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميماختيار مخاطبين و ذينفعا

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت  دهندگان خدمات مراقبتي و ...) ارائه

  علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل دانش تكميل نمايند.

  

  الف: مشخصات طرح:

  اجتماع محور ارتقاء سالمت روان در زنان شهر تهران یارائه مدل مداخله ا :عنوان كامل طرح

  

  ستاره فروزانطرح:  يمجر

  

  

  :كلمه به همراه كليد واژگان) 400پيام اصلي حاصل از طرح پژوهشي: (حداكثر 

  

جامعه با  در هر يبوده و از طرف يا ژهيو تياهم يارتقاء سالمت روان به خصوص در زنان دارا كهييآنجا از

در جلب  يدولت ريغ يو سازمان ها يمردم ينهادها يريباشد لذا بكارگ يم نيآن جامعه عج يفرهنگ و باورها

وجود  ليبه دل ي. از طرف دينما يم فايرا در ارتقاء سالمت روان ا ينقش مهم نفعانيذ ريمشاركت مردم و سا

خدمات سالمت روان ،  افتيه به مشاور و دردر مراجع ياز جمله ترس از انگ اجتماع يموانع متعدد فرهنگ

 يارتقاء سالمت روان و توانمندساز نديداوطلبانه آنان در فرآ يريبكارگ قيدر زنان از طر تياحساس مالك جاديا

اجتماع محور  كرديموانع موجود بكاهد . استفاده از رو ياز بار منف تآنان به طروق مختلف خواهد توانس

جامعه  يبرنامه ارتقاء خواهد شد بلكه با توانمندساز نديدر فرآ نفعاني، نه تنها سبب جلب مشاركت ذ يمشاركت

دهد .  يم شيمداخالت افزا يو اجرا ي، طراح تياولو نيي، تع يازسنجيمشاركت كنندگان را در ن يي، توانا

 يبرنامه ها يشاركت و اجرا، جلب م يدر سازمانده يسالمت شهردار يخانه ها يباال لياستفاده از پتانس
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نحو جهت  نياز اوقات فراغت زنان خانه دار به بهتر حيصح يهايزيموثر بوده و قادر است با برنامه ر يمداخله ا

،جهت ارائه  يسالمت شهردار يها انهمشاور در سطح خ يصدا جادي. ا ديارتقاء سالمت روان استفاده نما

در  يشنهاديپ يراهكارها گرياز د زين يو خانوادگ يتلف اجتماعحل مشكالت مخ نهيدر زم يتلفن يمشاوره ها

و  يدرمان يبهداشت يواحد سالمت روان ، مشاوره ازدواج و... در سطح شبكه ها جاديباشد . ا يمطالعه حاضر م

از  يريشگيبه پ يتوجه انيزود هنگام ، كمك شا صيتواند با تشخ يم زين يمشكالت روانشناخت يغربالگر

 يها ليمداخالت ارتقاء سالمت روان ، استفاده از پتانس يتمام لي. اما پاشنه آش دينما يوانشناختاختالالت ر

  باشد يم نهيزم نيدر ا يراهبرد يجهت توسعه برنامه ها نفعانيذ ري، جلب مشاركت مردم و سا يمردم


