
گروه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش

1393-97معرفی گروه و اهم فعالیت ها 



:  جایگاه گروه ترجمان دانش

 توسعه مدیریت مجموعه زیر ،(KTEC) دانش سازي تجاري و تبادل ترجمان، گروه

 پزشکی علوم دانشگاه فناوري و تحقیقات معاونت حوزه در که است سالمت فناوري

  با "دانش ترجمان علمی کمیته" شامل گروه این حاضر حال در .دارد قرار ایران

 اصلی هدف .باشد می کارشناس نفر یک و علمی هیئت اعضاي از نفر هفت عضویت

 و مخاطبین به تحقیقاتی هاي طرح نتایج انتقال فرآیند تسریع و تسهیل گروه این

 محصوالت و خدمات ارتقاي و مردم سالمت وضعیت بهبود جهت در ذینفعان،

.است درمانی بهداشتی
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:ماموریت

 براي دانش سازي تجاري و تبادل ترجمان، فرآیند گیري کار به ما ماموریت

 تحقیقاتی هاي طرح ذینفعان و مخاطبین از گوناگونی هاي گروه به کمک

 سیاست و مدیران بیماران، درمانی، بهداشتی خدمات کنندگان ارائه شامل

 آمده دست به پژوهـش طریق از که شواهـدي از استفاده با تا است گذاران

  .نمایند اتخاذ اي آگاهانـه هاي تصمیم است
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:چشم انداز

  نحو به  را جامعه نیازهاي تواند می که است دانشگاهی ما انداز چشم

  کارگیري به و پژوهشی تولیدات از استفاده با و کرده شناسایی مناسب

.دهد پاسخ نیازها این به دانش، ترجمان فرآیند
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:  فعالیت ها و مسئولیت هاي گروه

.تحقیقاتی هاي طرح انجام در دانش ترجمان هاي مهارت از استفاده براي پژوهشگران و علمی هیئت اعضاي آموزش -1

.تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده در دانش ترجمان فرآیند استقرار براي هایی العمل دستور و ها راهنما تدوین -2

.تحقیقاتی هاي طرح در دانش ترجمان فرآیند کارگیري به نظر از تحقیقاتی مراکز و ها دانشکده ارزیابی -3

.پژوهشیار سیستم در شده ارائه دانش ترجمان هاي طرح مورد در نظر اعالم -4

.پزشکی علوم در دانش ترجمان فعالیتهاي مورد در سمینارهایی و ها کارگاه برگزاري -5

.تحقیقاتی هاي طرح ذینفعان و پژوهشگران بین ارتباط برقراري براي دانش کارگزاري جلسات برگزاري -6

.دانشگاهی هاي جشنواره در تقدیر براي دانش ترجمان منتخب هاي طرح معرفی -7

.کشور سالمت هاي پژوهش نتایج پایگاه طریق از تحقیقاتی هاي طرح نتایج انتشار -8
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:موارد مرتبط با ترجمان دانش در برنامه استراتژیک دانشگاه

و توسعهشکاف بین نظام آموزش، جامعه و عرصه سالمت از طریق تقویت کاهش  -1
ارتباط مابین آنها 

و نوآوري  فناوري هدفمندکردن موسسات دانش بنیان با محوریت پژوهش،  -2

و توسعه ارتباط با صنعت و رقابتی کردن فضاي پژوهشی به منظور حمایت از بسط  -3
دانشو خلق ، ابتکار نوآوريروحیه 

عرصه هايارتباط فعالیت هاي دانشگاه با ارگان ها و مراکز علمی و اجرایی در توسعه  -4

بین المللیملی و   
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:معاونت تحقیقات و فناوريموارد مرتبط با ترجمان دانش در برنامه استراتژیک 

ارتقا کمی و کیفی پژوهشهاي بنیادي و کاربردي متناسب با اولویتهاي تحقیقاتی کشور   -1

و انتشارات مشترك پژوهشها ارتباط با مراکز ملی و بین المللی معتبر و حمایت از برقراري  -2

پژوهینظام ترجمان و انتقال دانش و فن آوري مبتنی بر آینده استقرار  -3

فناورانهحمایت ویژه از تحقیقات کاربردي و  -4

بالینی و پایه پژوهش هاي ارتباط بین تقویت  -5

و ایجاد تمایل در موسسات خارج دانشگاه جهت سرمایه گذاري در تولیـد و تجـاري   جذب  -6
سازي علم و فناوري به منظـور جـذب منـابع پژوهشـی پایـدار و مسـتقل و بهـره بـرداري از         

امکانات، فرصتها و دستاوردها 
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اهم اقدامات و فعالیت هاي گروه ترجمان دانش

97-1393
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تشکیل کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش  

نفر از اعضاي هیات علمی دانشگاه   8متشکل از 
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تدوین فرم پروپوزال طرح هاي تحقیقاتی مبتنی بر 

ترجمان دانش براي درج در سامانه پژوهشیار

:این پرورپوزال نسبت به پروپوزال معمولی سه قسمت اضافه دارد

معرفی مخاطبین و ذینفعان طرح تحقیقاتی -1

تحلیل مخاطبین وذینفعان طرح  -2

روش هاي انتقال پیام طرح -3
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هماهنگی با معاونت آموزشی دانشگاه در مورد نحوه

اعطاي امتیاز به فعالیت هاي ترجمان دانش در  

)عملکرد آکادمیک دانشگاه(سامانه سعاد 

:مورد می باشند که سه نمونه آن عبارتند از 19این فعالیت ها شامل 

ثبت پروپوزال طرح تحقیقاتی ترجمان دانش -1

ذینفعانبرگزاري جلسات ارائه نتایج تحقیقات به  -2

تدوین سند سیاستی، راهنماي بالینی یا گزارش ارزیابی فناوري سالمت  -3
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تعیین شاخص هاي ارزیابی طرح هاي ترجمان دانش براي دریافت  

:گرنت و تصویب این شاخص ها در شوراي پژوهشی دانشگاه

.  با تعامل مخاطب و پژوهشگر انجام شده باشند•

.آنالیز مخاطبین در آن ها انجام شده باشد•

.نتایج آن ها به صورت پیام متناسب با مخاطب ارائه شده باشد•

.  نتایج آن ها از طریق روش هاي مناسب به دست مخاطب رسیده باشد•
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تدوین دستورالعمل استخراج پیام پژوهش براي درج در 

پایان نامه هاي مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري تخصصی 

:در این دستورالعمل در مورد پنج عامل کلیدي زیر راهنمایی شده است

نحوه انتقال پیام  -4)  3یا  2، 1نوع (وجود پیام مشخص  -1

شیوه ارزیابی اثر انتقال پیام  -5تعیین گروه مخاطب پیام -2

عامل انتقال پیام -3
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تدوین شیوه نامه استقرار فرایند ترجمان دانش 

در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی

:عملیاتی زیر مطرح گردیده استگامهاي در این شیوه نامه راهنمایی هایی در مورد 

شناسایی نیازهاي تصمیم گیرندگانی که از نتایج تحقیق اسـتفاده مـی کننـد و    (سوال پژوهش  :گام اول

). تبدیل آنها به صورت موضوع پژوهش

). تولید شواهدي که در تصمیم گیري ها قابل استفاده باشند(تولید دانش  :گام دوم

).استفاده از سازوکارهاي مناسب براي انتشار نتایج پژوهش و انتقال آن به مخاطبین(انتقال دانش  :گام سوم 

).پژوهشهاکمک به تصمیم گیرندگان براي استفاده بهتر از نتایج (ترویج استفاده از شواهد  :گام چهارم
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نفر از دانشجویان  33تدریس مفاهیم بنیادین ترجمان دانش به 

 1393-97سالهاي طی  (PhD by Research)دکتري پژوهشی 

:سرفصلهاي این دوره ها عبارت بودند از

مراحل انتقال دانش به مخاطبین و ذینفعانو تعاریف ترجمان و انتقال دانشمبانی 

خالقیت و نوآوريمدیریت دانش و سازمانهاي دانش محور

تجاري سازيمدلهاي ترجمان دانش

تدوین پروپوزال بر اساس روش ترجمان دانشتحلیل مخاطبین و نیروهاي موثر
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:سمینار در ارتباط با ترجمان دانش 5برگزاري 

سمینار چالش ها و فرصت هاي مدیریت ترجمان دانش•

سمینار بازاریابی اندیشه هاي خالق•

سمینار ترجمان دانش، حفاظت از مالکیت فکري و معاهدات بین المللی•

سمینار دانشگاه کارآفرین و ترجمان دانش•

سمینار فرایند کشف و تکوین دارو•
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کارگاه آموزشی ترجمان دانش براي نمایندگان 22برگزاري 

گروه هاي آموزشی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

:ازبودند کارگاه ها عبارت شده در مهمترین عناوین ارائه        

مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده -1

دانشمفاهیم اصلی ترجمان معرفی  -2

مخاطبین/ شناسایی ذینفعان -3

آنهاي انتقال تحقیقاتی و روش تهیه پیام از یک طرح  -4

ایرانمدل پیشنهادي دانشگاه علوم پزشکی انتقال دانش و معرفی مدل هاي رایج  -5

نیاز مشتري در تولید علمارزش و نوآوري، خلق  -6
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برگزاري کارگاه براي دانشگاه هاي 

1396علوم پزشکی گیالن و آبادان در سال 
   

:  عناوین ارائه شده در این کارگاه ها عبارت بودند از

تهیه پیام هاي مناسب براي مخاطبینمدیریت دانش
ارزیابی ظرفیت هاي دانشگاه براي 

ترجمان دانش

شناسایی کانال هاي انتقال پیامطرح پژوهشی ترجمان دانش
آنالیز مخاطب و همکاري مشترك با 

مصرف کننده خدمات

ایجاد ساختار مدیریت ترجمان 

دانش در دانشگاه
مدیریت بازار دانشمدل هاي ترجمان دانش

اصول ترجمان دانش و ضرورت 

توسعه آن در دانشگاه ها
آنالیز نیروهاي موثر و مدیریت تغییر

مهارتهوش هیجانی و 

ارتباط با مخاطب  
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ارزیابی وضعیت ترجمان دانش در دانشکده ها  

و مراکز تحقیقاتی به وسیله فرم خودارزیابی ترجمان دانش ویژه  

(SATORI)سازمان هاي پژوهشی 

: بودتحت عناوین زیر بخش  4سوال در  50پرسشنامه مذکور شامل 

آیا می توانیم نیازهـاي تصمیم گیرندگانــی کــه از نتایــج تحقیـق استفــاده      (سوال پژوهـش : نخستبخش 
)کنند را شناسایی کنیم و به صورت موضوع پژوهشی درآوریم؟می 

) آیا شواهدي تولید می کنیم که در تصمیم گیري ها قابل استفاده باشد؟(تولید دانش: بخش دوم

آیا ساز و کارهاي مناسب براي انتشار نتایج پژوهشهاي سـازمان بـه مخـاطبین آنهـا     (انتقال دانش : بخش سوم
)وجود دارد و اقدامات مناسب براي انتقال صورت می گیرد؟

آیا به تصمیم گیرندگان کمک می کنیم که بتوانند از نتـایج پژوهشـها   (ترویج استفاده از شواهد : بخش چهارم
)بهتر استفاده کنند؟
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تالیف کتاب ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش
:این کتاب شامل یک مقدمه و یازده بخش با عناوین زیر می باشد

تحلیل نیروهاي موثر و مدیریت تغییر مقدمه ترجمان و انتقال دانش: کلیات

مهارت ارتباطی با ذینفعان مدیریت دانش در سازمان هاي دانش محور

تولید پیام و روش هاي انتقال آن  مدل هاي ترجمان دانش

شناخت بازار و تجاري سازي دانش نوآوري در صنعت سالمت

تدوین طرح تحقیقاتی ترجمان دانش مراحل انتقال دانش

اقدامات اجرایی مدیریت ترجمان دانش شناخت و تحلیل مخاطبین
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با همکاري دانشکده کارآفرینی   MBAبرگزاري دوره 

نفر از نمایندگان ترجمان دانش 35دانشگاه تهران براي 

سـاعت آموزشـی    350مبحث درسی و  17، شامل )مرحله 4معادل (سال به مدت یک این دوره 

. ادامه داشت 1397آغاز شده و تا شهریور ماه  1396مرداد ماه بود که از  
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همکاري با مرکز آموزش مجازي دانشگاه جهت 

ارائه کارگاه الکترونیک آشنایی با ترجمان دانش

: عناوینی که در این کارگاه ارائه خواهند شد عبارتند از

دانشمفاهیم و ضرورت ترجمان  -1

مدیریت دانش -2

نحوه تهیه پیام و انتقال آن -3

تحلیل مخاطبین -4
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جلسه اجرایی با نمایندگان ترجمان   18برگزاري 

دانش جهت پیگیري شیوه نامه استقرار فرایند ترجمان  

دانش و تولید پیام از طرح هاي پژوهشی 
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ترجمان دانش کشوري برگزاري کارگاه 
بهداشتو هماهنگی اطالعات و انتشارات وزارت مرکز توسعه همکاري با 

)1397اردیبهشت ماه  24(

:عناوین سخنرانی

معرفی اهداف کارگاه و پایگاه نتایج پژوهش هاي سالمت کشور -1

ترجمان دانش چیست؟ -2

مراحل انتقال پیام و نحوه درج پیام متناسب با مخاطب -3

معرفی ساختار و درج پیام در پایگاه نتایج پژوهش هاي سالمت کشور -4

پزشکیپایش برنامه عملیاتی ترجمان دانش در دانشگاه هاي علوم  -5

. توسط اعضاي کمیته علمی ترجمان دانش ارائه گردید 4تا  2عناوین ردیف هاي 
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دانشبرگزاري جلسات کارگزاري اهداف و راهنماي تدوین 

:اهداف جلسات  

 آموزشیزمینه ها و ظرفیت هاي پژوهشی محققین، مراکز تحقیقاتی و گروه هاي معرفی.

 پژوهششناسایی اولویت هاي استفاده کنندگان از نتایج.

 متقابلتوسعه همکاري هاي پژوهشی و استفاده از ظرفیتهاي .

 هاایجاد زمینه الزم براي کاربردي سازي نتایج پژوهش.

فناوريگیري ایده ها از لحاظ ابعاد مختلف  پی.

کمک به تشکیل ایده هاي جدید و تجاري سازي ایده ها.
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دانشبرگزاري اولین جلسه کارگزاري 

نانوذره حامل دارو در تشخیص و درمان سرطان  : با عنوان

)1397مرداد ماه  9سه شنبه (



هاي پژوهشی طرح دانش ازپیام ترجمان  800ویرایش و ارسال 

کشور نتایج پژوهش هاي سالمت براي پایگاه دانشگاه

http://news.research.ac.ir 

:اي از پیام هاي ارسالی نمونه

ناشی از لیزخوردگی مهره، انجام تمرینات روي دستگاه بیودکس می تواند کمردردهاي در 
.به بهبود توانایی عملکردي بیماران کمک کند
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ارائه دوره هاي آموزشی در چارچوب آموزش  

ضمن خدمت کارمندان دانشگاه
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زمانمدیریت  -4دانشمبانی ترجمان  -1

  برنامه ریزي و سازمان دهی  -2
شاخص هاپایش 

حل مسئله و تصمیم گیري -5

تیم سازي، سازگاري و انعطاف  -3
سازمانپذیري در 

تحلیل ذینفعان پروژه -6



کارگاه  11در شرکت اعضاي کمیته علمی ترجمان دانش 

مجازي دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت

:  عناوین دونمونه از کارگاه ها

 102(نوآوري فناوانه در بهداشت و سالمت : 02بخش  01کارگاه(

 104(بهره برداري از فرصت هاي فناورانه : 04بخش  01کارگاه(
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از توجه شما سپاسگزارم
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