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  هاي پژوهشي نتايج تحقيق طرحترجمان دانش فرم 

  

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

دانش توليد شده را در اختيار مخاطبين و     (Knowledge Translation & Exchange)ترجمان و تبادل دانش 

دهندگان خدمات مراقبتي و ...)  گيرندگان حوزه سالمت ، گيرندگان و ارائه ن ( از جمله عموم مردم، سياستگزاران و تصميمذينفعا

قرار دهد. لذا ضروري است كه كليه پژوهشگران و اعضاي محترم هيئت علمي فرم زير را جهت سهولت فرآيند ترجمان و تبادل 

  دانش تكميل نمايند.

  

 الف: مشخصات طرح:

  

  رسانه سالمت محور كي يالگو برا يطراح :عنوان كامل طرح

 

  محسن روشن پژوهطرح:  يمجر

  

  

  

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

  

 يم ياز مداخالت سالمت در جامعه باز تيموثر در تمام سطوح ارتقاء سطح سالمت و حما يرسانه ها نقش

درصدد  ديدرخصوص سالمت و ارتقاء آن در جامعه بپردازد، بلكه با يفرهنگ ساز به ديكند. رسانه نه تنها با

رسانه  يگذار ريو تاث ييكارا رانيسالم باشد. در ا يزندگ كيدنبال كردن  يتوانمند ساختن مخاطبان خود برا

رسانه ها  نيا اميپ يريو فراگ نيپوشش جامعه از لحاظ تعداد مخاطب زانيرفتار در مخاطب و م رييتغ جاديدر ا

سالمت محور با تمركز بر صدا و  يرسانه ها يبرا ييموجود، الگو تيو بر اساس وضع ستيدر كشور مشخص ن

 به اجرا در آمد.  رانيرسانه سالمت محور در ا يالگو نيتدو ورطرح به منظ نيوجود ندارد؛ لذا ا مايس

منابع  عيمت محور با استفاده از مرور وسرسانه سال كي ياصل يها يژگيو يطرح ابتدا به بررس نيا ياجرا در

نظرات  يبر مبنا رانيرسانه و رسانه سالمت محور در ا تيپرداخته شد. سپس وضع يو خارج يداخل
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متمركز و  يگروه حثب ق،يكارشناسان و خبرگان حوزه رسانه و سالمت با استفاده از سه روش مصاحبه عم

مناسب مشخص شد. سپس  يها و فرصت ها و راهكارها ديشد و نقاط قوت، ضعف، تهد ليموضوع تحل يدلف

 نيشركت كننده در ا نيبا اجماع نظرات صاحبنظران و متخصص رانيرسانه سالمت محور در ا يبرا يمدل

 .ديگرد شنهاديمطالعه، از هر دو حوزه سالمت و رسانه، پ

را  فيارتباطات و وظا تها،يلاز نقشها، مسوو يبلكه شبكه ا ستين يساختار سازمان كيتنها  يشنهاديپ يالگو

الزامات و  نييتب ،يزيبرنامه ر ،ياستگذاريمدل به س نيكند كه با هم و در تعامل هستند. در ا يم نييتب

 يابيالزامات و ارز نييتب ،يزير رنامهب ،ياستگذاريتحت عنوان  س يا تهيتوجه شده است و در قالب كم يابيارز

رسانه در حوزه  يتهايبه فعال يو كارشناس يعلم تيدادن هو يبرا يشنهاديشده است. در مدل پ يمعرف

 شده است.  شنهاديپ يبرنامه ا شيو پا يابيارزش ،يازسنجيسالمت واحد پژوهش، ن

شد و تعامالت واحدها  هيشبكه ارا كيرسانه سالمت محور در قالب  يها و نقش ها يژگيو هيمدل كل نيا در

تواند منجر به تحقق رسانه  يساختار نم كيورت مجرد و در قالب مجموعه نقش ها بص نيشده است. ا ميترس

 نيرسانه سالمت محور ب ياصل يها يژگياز و يكيسالمت محور شود، لذا خبرگان اتفاق نظر داشتند كه 

 يگذار باشد، لذا برا ريتاث ينهادها هيسازمان و جدا از بق كيدر انحصار  ديعمل كردن آن است و نبا يبخش

 يمتول ينظر دو نهاد اصل ريز يسالمت در رسانه به عنوان مركز قاتيتحق يساختار مركز مل يژگيو نيپوشش ا

 .شده است يبهداشت معرف رتو معاونت بهداشت وزا مايصدا و س يعنيموضوع 

 
  


