گزارش اهم فعالیتهای گروه ترجمان دانش در سال 7931

 -1ثزگشاری پٌجویي عویٌبر اس علغلِ عویٌبرّبی تزجوبى داًؼ ثب ػٌَاى فرایىذ کطف ي تکًیه داري ثاب ؽازو
ً 46فز اس اػضبی ّیئ ػلوی در رٍس عِ ؽٌجِ  4اردیجْؾ هابُ  .1397ػٌابٍیي عارٌزاًی ّابی اراشاِ ؽا ُ در
عویٌبر ثِ ؽزح سیز ثَد:
دکتر محمًد ًَرمىذ

دکتر اکبر عبذالُی اصل

آؽٌبیی ثب فزایٌ وؾف ٍ تىَیي دارٍ

آؽٌبیی ثب عبسهبًْبی ًظبرتی دارٍیی جْبى

عبختبر ؽزو ّبی دارٍ عبسی پضٍّؼ ثٌیبى

آؽٌبیی ثب عبسهبى غذا ٍ دارٍی ایزاى )(IFDA

 -2ثزگشاری کبرگبٌ کطًری ترجمبن داوص ثب ّوىبری هزوش تَعؼِ ٍ ّوبٌّگی اطالػبت ٍ اًتؾابرات ػلوای ٍسارت
ثْ اؽ ٍ ثب ؽزو ً 70فز اس وبرؽٌبعبى داًؾگبُ ّبی ػلَم پشؽىی وؾَر در رٍس دٍ ؽٌجِ  24اردیجْؾا هابُ
 ّ .1397ف اصلی ایي وبرگبُ ثزرعی ًحَُ اعترزاج پیبم اس طزح ّبی تحمیمبتی داًؾگبُ ّب ٍ درج آى در پبیگبُ
ًتبیج پضٍّؼ ّبی عاله وؾَر ثَد .ػٌبٍیي عرٌزاًی ّبی اراشِ ؽ ُ در وبرگبُ ثِ ؽزح سیز ثَد:
 دوتز پیبم وجیزی :هؼزفی اّ اف وبرگبُ ٍ پبیگبُ ًتبیج پضٍّؼ ّبی عاله وؾَر.
 دوتز ص یمِ خٌجزی :تزجوبى داًؼ چیغ ؟
 دوتز فزیجب وزین سادُ :هزاحل اًتمبل پیبم ٍ ًحَُ درج پیبم هتٌبعت ثب هربطت.
 دوتز پزٍاًِ رحیوی هم م :هؼزفی عبختبر ٍ درج پیبم در پبیگبُ ًتبیج پضٍّؼ ّبی عاله وؾَر.
 دوتز ًبّی لزثبًی :پبیؼ ثزًبهِ ػولیبتی تزجوبى داًؼ در داًؾگبُ ّبی ػلَم پشؽىی.
درایي وبرگبُ هزاعن رًٍوبیی اس کتبة ترجمبن ،تببدل ي تجبری سبزی داوص تبلیف اػضبی وویتِ ػلوی ًیش ثزگشار گزدی .

 -3ثزگشاری  18جلسٍ تَعط اػضبی وویتِ ػلوی تزجوبى داًؼ ثزای ًوبیٌ گابى تزجوبى داًؼ در داًؾى ُ ّب ٍ
هزاوش تحمیمبتی ثب اّ اف سیز:
 آهَسػ هفبّین ثٌیبدیي تزجوبى ،تجبدل ٍ تجبری عبسی داًؼ
ً حَُ اعترزاج پیبم اس طزح ّبی تحمیمبتی ٍ ارعبل آى ثزای پبیگبُ ًتبیج پضٍّؼ ّبی عاله وؾَر
 پیگیزی گبم ّبی ػولیبتی ؽیَُ ًبهِ اعتمزار فزآیٌ تزجوبى داًؼ
 -4ت ٍیي راَىمبی برگساری جلسبت کبرگساری داوص ) .(Knowledge Brokeringایي راٌّوب هؾتول ثز یه
هم هِ در هَرد هؼزفی ولی جلغبت وبرگشاری داًؼ ٍ  4ثرؼ تح ػٌبٍیي سیز هی ثبؽ :
 -1اّ اف جلغبت وبرگشاری داًؼ ٍ -3ظبیف گزٍُ تزجوبى داًؼ
 -4چزا جلغبت وبرگشاری داًؼ؟
ً -2حَُ ثزگشاری
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 -5ثزگشاری اٍلیي جلغِ وبرگشاری داًؼ ) (Knowledge Brokering Sessionثب ػٌَاى"ًبًَذرُ حبهال دارٍ در
تؾریص ٍ درهبى عزطبى" رٍس عِ ؽٌجِ  9هزداد هبُ  ٍ 1397ثب حضَر ً 12فز اس اػضابی ّیئا ػلوای در هحال
وتبثربًِ هزوشی داًؾگبُ ثزگشار گزدی  .ایي جلغِ ثب حضَر در هحل وتبثربًِ هزوشی داًؾگبُ ثزگشار ؽا  .اثتا ا خابًن
دوتز پزٍاًِ رحیوی هم م ،رشیظ گزٍُ تزجوبى داًؼ ،ثِ طَر خالصِ گزٍُ تزجوبى داًؼ ٍ اّ اف ٍ فؼبلی ّابی آى
را هؼزفی وزدُ ٍ تَضیح دادً وِ ثزگشاری جلغبت وبرگشاری داًؼ یىی اس راّىبرّبی ثزلزاری ارتجاب ٍ تؼبهال ثایي
پضٍّؾگزاى ٍ هربطجیي یب ذیٌفؼبى طازح ّابی تحمیمابتی اعا ٍ گازٍُ تزجوابى داًاؼ در ًظاز دارد ثاب ّوىابری
ًوبیٌ گبى تزجوبى داًؼ در داًؾى ُ ّب ٍ هزاوش تحمیمبتی ،ثزگشاری ایي جلغبت را پیگیزی ًوبی  .عپظ آلبی دوتاز
هحو ػلی عٌجزی ،ه یز تَعؼِ فٌبٍری عااله داًؾاگبُ ،ثاِ پیؾایٌِ ؽاىل گیازی جلغابت وابرگشاری داًاؼ در
وؾَرّبی وبًبدا ٍ اعتزالیب اؽبرُ وزدُ ٍ اضبفِ ًوَدً وِ جلغبت وبرگشاری داًؼ هؼواَ ثاب حضاَر ػا ُ سیابدی اس
ذیٌفؼبى ٍ هربطجیي طزح ّبی تحمیمبتی ثزگشار هی ؽَد ٍ ّ ف اصلی آى اراشِ ای ُ ّبی ج ی در هاَرد ًحاَُ ثْازُ
ثزداری ٍ تجبری عبسی هحصَ ت پضٍّؾی اع  .در اداهِ خبًن دوتز عوی ُ خَشی ،ه یز تَعؼِ ٍ ارسیابثی تحمیمابت
داًؾگبُ ،تَضیحبتی در هَرد طزح پضٍّؾی خَد ثب ػٌَاى "ًبًَذرُ حبهال دارٍ در تؾاریص ٍ درهابى عازطبى" اراشاِ
وزدً  .عپظ ّز یه اس ؽزو وٌٌ گبى ضوي اػالم ًظز ٍ طزح عَا تی درثبرُ هَضَع جلغِ ،پیؾاٌْبدّبی خاَد را
ثزای ّوىبری ثب خبًن دوتز خَشی هطزح ًوَدً ٍ همزر گزدی گزٍُ تزجوبى داًؼ ؽىل گیزی ٍ اداهِ ایاي ّوىابری
ّب را پیگیزی ًوبی .
شرکت کننذگان در اولین جلسه کارگزاری دانش
نام و نام خانوادگی

تخصص و جایگاه

نام و نام خانوادگی

تخصص و جایگاه

دکتر سویذه خوئی

دکتری بیوفیسیک
هذیر توسعه و ارزیابی تحقیقات
دکتری بیوهکانیک
هذیر توسعه فناوری سالهت
دکتری فارهاکولوشی
رئیس گروه ترجواى دانش
دکتری اپیذهیولوشی
رئیس هرکس ثبت کارآزهایی بالینی
فوق تخصص خوى و سرطاى
بیوارستاى فیروزگر
فوق تخصص جراحی کولورکتال
رئیس هرکس تحقیقات کولورکتال

دکتر شبنن رضوی

دکتری بیوتکنولوشی پسشکی
عضو کویته علوی ترجواى دانش
دکتری بهذاشت باروری
هرکس تحقیقات انذوهتریوز
دکتری شنتیک پسشکی
گروه شنتیک پسشکی
دکتری فیسیک پسشکی
گروه فیسیک پسشکی
دکتری فیسیک پسشکی
گروه علوم پرتویی
دکتری پسشکی هولکولی
هرکس تحقیقات آسیب شناسی و سرطاى

دکتر هحوذ علی سنجری
دکتر پروانه رحیوی هقذم
دکتر هسعود سلیوانی
دودراى
دکتر هحوذ ههذی ادیب
سرشکی
دکتر بهار هحجوبی

دکتر لیال اله قلی
دکتر علی رکری
دکتر رضا ریاضی
دکتر رضا پایذار
دکتر راحله رودی

 -6ثزگشاری آسهَى الىتزًٍیىی تزجوبى ،تجبدل ٍ تجبری عبسی داًؼ ثزای چْبر ًفز اس اػضبی ج یا وویتاِ ػلوای
تزجوبى داًؼ ( آلبی دوتز ٍحی راؽ ی ٍ خبًن ّب دوتز ًغازیي حغایٌی ،دوتاز ؽاجٌن رضاَی ٍ دوتاز عابرا
هیٌبشیبى) .آسهَى یبد ؽ ُ هؾتول ثز  80عَال اس هجبحث گًَبگَى تزجوبى داًؼ ثَد وِ در پبیابى دٍرُ  6هبّاِ
( 120عبػ ) آهَسػ ثزگشار گزدی ٍ ولیِ ؽزو وٌٌ گبى در آسهَى هَفك ثِ وغت ًوزُ لجَلی ؽ ً .
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ٍ -7یزایؼ ٍ ثبرگشاری  1151پیبم تزجوبى داًؼ اس طزح ّبی پضٍّؾی اػضبی ّیبت ػلوی داًؾگبُ در پبیگبُ ًتبیج
پضٍّؾْبی عاله وؾَر.http://news.research.ac.ir :
 -8ثزگشاری صٍرًبل والة تَعط اػضبی وویتِ ػلوی تزجوبى داًؼ:

1

1397/4/24

دوتز هحو ػلی عٌجزی

Key Principles for User Centered Systems Design

2

1397/5/7

دوتز ٍحی راؽ ی

آعیت ؽٌبعی وبر گزٍّی در عبسهبى ّبی وؾَر

3

ٍ 1397/5/21
1397/6/4
1397/7/1

دوتز ًغزیي حغیٌی

Knowledge Brokering: The Missing Link in the
?Evidence to Action Chain

دوتز عبرا هیٌبشیبى

ثزرعی ٍ تحلیل تبثیز رفتبرّبی تین عبسی هَفك ثز ًَآٍری عبسهبًی

5

1397/7/22

دوتز ؽجٌن رضَی

طزاحی ه ل وغت ٍ وبر ثزای چبثىی عبسهبى (هطبلؼِ هَردی:

6

1397/10/23

دوتز پزٍاًِ رحیوی هم م

ردیف

سخىران

عىًان مقبلٍ بررسی ضذٌ

4

تبریخ

ؽزو خَدرٍعبسی عبیپب)
Methods to Succeed in Effective Knowledge
Translation in Clinical Practice

 -9اًجبم ّوبٌّگی ّبی سم ثزای ثج ًبم ٍ ؽزو خبًن دوتز عبرا هیٌبشیبى ٍ آلبی دوتز غالهزضب طبّزی پابن در
چُبرمیه ديرٌ جبمع ي تخصصی ببزاریببی دیجیتبل ( 6-8تیزهبُ  )1397وِ تَعط هَعغِ آرهبى ًبة ها یزی
(وغت ًبة) در داًؾگبُ صٌؼتی ؽزیف ثزگشار گزدی  .ػٌبٍیي اراشِ ؽ ُ درایي دٍرُ ػجبرت ثَدً اس:
عىبيیه ارائٍ ضذٌ در چُبرمیه ديرٌ جبمع ي تخصصی ببزاریببی دیجیتبل
هفبّین ثزًبهِ ریشی ٍ ه یزی فؼبلی ّبی
دیجیتبل هبروتیٌگ

ٍی یَ هبروتیٌگ ٍ ثبساریبثی هحتَایی

ًىبت ه یزیتی ٍ اجزای دیجیتبل هبروتیٌگ

ثبساریبثی ایویلی

دٍرُ ترصصی ثبساریبثی ؽجىِ ّبی اجتوبػی

ایٌفلَشٌغز هبروتیٌگ )(Influencer Marketing

ثْیٌِ عبسی ثزای هَتَرّبی جغتجَ

هَثبیل هبروتیٌگ

آًبلیتیىظ ٍ تحلیل در دیجیتبل هبروتیٌگ

طزاحی ووپیي ّبی دیجیتبل هبروتیٌگ ٍ اتَهبتیه
عبسی فزایٌ ثبساریبثی ٍ فزٍػ

تجلیغبت در گَگل ٍ تجلیغبت آًالیي

-

 -11ت ٍیي هؼزفی ًبهِ هرتصز گزٍُ تزجوبى داًؼ ثِ سثبى اًگلیغی ثزای ارعبل ثِ هؼبًٍ ثیي الولل جْ درج در
ٍة عبی اًگلیغی داًؾگبُ .ایي هؼزفی ؽبهل  6ثرؼ سیز ثَد:
5- Organizational Chart

3- Vision

1- Introduction

6- Contact Us

4- Activities & Responsibilities

2- Mission
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 -11اًجبم ّوبٌّگی ّبی سم ثب داًؾى ُ وبرآفزیٌی داًؾگبُ تْازاى ثازای اداهاِ ثزگاشاری دٍرُ یاه عابلِ آهاَسػ
 .MBAایي دٍرُ وِ اس ًیوِ هزداد هبُ عبل  1396آغبس ؽا ُ ٍ تاب ؽاْزیَرهبُ  1397اداهاِ داؽا  ،ؽابهل 17
هجحث درعی ٍ  350عبػ آهَسؽی ثاَدّ .ا ف اس ثزگاشاری دٍرُ ،آؽاٌبیی ًوبیٌ گاابى تزجواابى داًااؼ ثاب
هْبرتْبی ه یزیتی ،پؾتیجبًی ٍ وبرآفزیٌی ثَد .داًؼ آهَختگبى ایي دٍرُ ثزای تَعؼِ هْبرت ّبی ها یزیتی ثاِ
اػضبی ّیئ ػلوی ٍ داًؾجَیبى داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى ،ال ام ثِ تؾىیل  8گزٍُ آهَسؽای ثاب ػٌابٍیي سیاز
ًوَدً :
عىبيیه گريٌ َبی آمًزضی برای تًسعٍ مُبرت َبی مذیریتی  MBAبٍ اعضبی َیئت علمی ي داوطجًیبن
هجبًی عبسهبى ،ه یزی هٌبثغ اًغبًی ٍ رفتبر عبسهبًی

التصبد ه یزاى ٍ ه یزی هبلی ٍ حغبث اری

اصَل ثبساریبثی ،تحمیمبت ثبسار ،ثزً عبسی ٍ ه یزی فزٍػ

حمَق تجبرت

خاللی  ،ه یزی ًَآٍری ٍ تغییز ٍ هجبًی وبرآفزیٌی ٍ
ایجبد وغت ٍ وبرّبی وَچه

اصَل ٍ فٌَى هذاوزُ

ه یزی اعتزاتضیه ٍ ه یزی پزٍصُ

ت ٍیي وغت ٍ وبر ٍ ارسیبثی التصبدی

 -12ت ٍیي ؽزح ٍظبیف وویتِ ػلوی تزجوبى ،تجبدل ٍ تجبری عبسی داًؼ .ایي ٍظبیف ؽبهل  17ػٌَاى هی ثبؽاٌ
وِ در راعتبی اعتمزار فزایٌ تزجوبى داًؼ در داًؾى ُ ّب ٍ هزاوش تحمیمبتی ت ٍیي ؽ ُ اً .
 -13اػالم ًظز وبرؽٌبعی در هَرد  26طزح تحمیمبتی تزجوبى داًؼ ثج ؽ ُ در عبهبًِ پضٍّؾیبر .اػضابی وویتاِ
ػلوی تزجوبى داًؼ ایي طزح ّب را اس ًظز تىویل ثرؼ ّبی هزتجط ثب تزجوبى داًؼ (هؼزفی هربطجیي ،آًابلیش
ذیٌفؼبى ٍ رٍػ ّبی اًتمبل پیبم) ثزرعی ٍ اػالم ًظز ًوَدُ اً .
 -14آهَسػ هفبّین ثٌیبدیي تزجوبى داًؼ ثِ ً 6فز اس داًؾجَیبى دوتزای پضٍّؾی  PhD by Researchدر هْاز
هبُ ً( 1397ین عبل دٍم اس عبل تحصیلی  )96-97ثب ػٌبٍیي درٍط سیز:
طزح درط ،هجبًی ٍ تؼبریف تزجوبى ٍ اًتمبل داًؼ

تحلیل هربطجیي ٍ ًیزٍّبی هَثز

ه یزی داًؼ ٍ عبسهبًْبی داًؼ هحَر

هزاحل اًتمبل داًؼ ثِ هربطجیي ٍ ذیٌفؼبى

ه لْبی تزجوبى داًؼ

خاللی ٍ ًَآٍری

تجبری عبسی

-

 -15ثزگشاری دٍرُ ّبی آهَسػ ضوي خ ه ثزای وبرهٌ اى داًؾگبُ ،تَعط آلبی دوتز ٍحی راؽ ی:
 -2ه یزی سهبى

 -1ثزًبهِ ریشی ٍ عبسهبى دّی
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 -16ؽزو اػضبی وویتِ ػلوی تزجوبى داًؼ در وبرگبُ ّبی هجبسی دفتز تَعؼِ فٌبٍری عاله ٍسارت ثْ اؽ :
کبرگبٌ َبی مجبزی دفتر تًسعٍ فىبيری سالمت -يزارت بُذاضت ،درمبن ي آمًزش پسضکی
ردیف

وبم ي وبم خبوًادگی

تبریخ

ضرکت کىىذٌ

دریبفت
گًاَی

عىًان کبرگبٌ

وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :01آٍری ٍ فٌبٍری ()101
وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :02آٍری فٌبٍراًِ در ثْ اؽ ٍ عاله ()102
وبرگبُ  01ثرؼ  :03آؽٌبیی ثب الگَّبی ًَآٍری ()103

1397/6/19

وبرگبُ  01ثرؼ  :04ثْزُ ثزداری اس فزص ّبی فٌبٍراًِ ()104
وبرگبُ  01ثرؼ  :05آؽٌبیی ثب سًجیزُ ارسػ ()105

1

ٍحی راؽ ی

2

ًغزیي حغیٌی

وبرگبُ  12ثرؼ  :12چگًَگی ؽزٍع وغت ٍ وبر ()1212
وبرگبُ  12ثرؼ  :13تْیِ طزح وغت ٍ وبر ()1213
وبرگبُ  12ثرؼ ً 20 :14ىتِ در وغت ٍ وبر ()1214
وبرگبُ  08ثرؼ  :01آؽٌبیی ثب ه یزی هبلی ()801
1397/8/26

وبرگبُ  07ثرؼ  :11ثزرعی هَاًغ وغت ٍ وبر در عطح جْبى ٍ هٌطمِ ()711

وبرگبُ چْبرم آهَسػ هبلىی فىزی ()1004
وبرگبُ  03ثرؼ  :06ه ل وغت ٍ وبر ()306
وبرگبُ  03ثرؼ  :06ه ل وغت ٍ وبر ()306
وبرگبُ  01ثرؼ  :07آؽٌبیی ثب ه ل وغت ٍ وبر ()107
وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :08آٍری در ه ل وغت ٍ وبر ()108
1397/7/8

وبرگبُ  03ثرؼ  :06ه ل وغت ٍ وبر ()306
وبرگبُ  06ثرؼ  :07ه یزی ثبساریبثی ()607
ثرؼ اٍل :ولیبت هغبشل حمَلی ؽزو ّبی تجبری ٍ تبعیظ آًْب 1101

5

وبرگبُ  12ثرؼ :01ثبساریبثی ٍ تؼبهل ثب هؾتزی
2

ًغزیي حغیٌی

3

عبرا هیٌبشیبى

4

پزٍاًِ رحیوی
هم م

1397/8/26

وبرگبُ چْبرم آهَسػ هبلىی فىزی ()1004
وبرگبُ  12ثرؼ ً 20 :14ىتِ در وغت ٍ وبر ()1214
وبرگبُ  08ثرؼ  :01آؽٌبیی ثب ه یزی هبلی ()801
وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :02آٍری فٌبٍراًِ در ثْ اؽ ٍ عاله ()102
وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :02آٍری فٌبٍراًِ در ثْ اؽ ٍ عاله ()102
وبرگبُ  01ثرؼ  :03آؽٌبیی ثب الگَّبی ًَآٍری ()103

1397/7/8

وبرگبُ  01ثرؼ  :04ثْزُ ثزداری اس فزص ّبی فٌبٍراًِ ()104
وبرگبُ  01ثرؼ  :05آؽٌبیی ثب سًجیزُ ارسػ ()105
وبرگبُ  12ثرؼ  :12چگًَگی ؽزٍع وغت ٍ وبر ()1212
وبرگبُ  12ثرؼ  :13تْیِ طزح وغت ٍ وبر ()1213
وبرگبُ چْبرم آهَسػ هبلىی فىزی ()1004
وبرگبُ  07ثرؼ  :11ثزرعی هَاًغ وغت ٍ وبر در عطح جْبى ٍ هٌطمِ ()711

وبرگبُ  08ثرؼ  :01آؽٌبیی ثب ه یزی هبلی ()801
1397/8/26

وبرگبُ  12ثرؼ ً 20 :14ىتِ در وغت ٍ وبر ()1214
وبرگبُ  03ثرؼ  :06ه ل وغت ٍ وبر ()306
وبرگبُ  12ثرؼ :01ثبساریبثی ٍ تؼبهل ثب هؾتزی ()1201
وبرگبُ 01ثرؼ ًَ :01آٍری ٍ فٌبٍری ()101
وبرگبُ  03ثرؼ  :11هذاوزُ ()311

1397/8/26

وبرگبُ اٍل آهَسؽی هبلىی فىزی 1001
وبرگبُ دٍم آهَسػ هبلىی فىزی 1002

6

وبرگبُ  01ثرؼ ًَ :01آٍری ٍ فٌبٍری ()101
وبرگبُ  01ثرؼ  :03آؽٌبیی ثب الگَّبی ًَآٍری ()103
5

ؽجٌن رضَی

1397/7/4

وبرگبُ  01ثرؼ  :04ثْزُ ثزداری اس فزص ّبی فٌبٍراًِ ()104
وبرگبُ  12ثرؼ  :12چگًَگی ؽزٍع وغت ٍ وبر ()1212
وبرگبُ  12ثرؼ  :13تْیِ طزح وغت ٍ وبر ()1213

1397/7/9

ثرؼ اٍل :ولیبت هغبشل حمَلی ؽزو ّبی تجبری ٍ تبعیظ آًْب 1101

 -17ثزگشاری کبرگبٌ کطًری تربیت مذرس ترجمبن داوص ثب ّوىبری هزواش تَعاؼِ ٍ ّوابٌّگی اطالػابت ٍ اًتؾابرات
ػلوی ٍسارت ثْ اؽ

در رٍس دٍؽٌجِ  12آذر هبُ  .1397ایي وبرگبُ ثزای ه یزاى ٍ اػضبی ّیئ ػلوی داًؾگبُ ّبی

ػلَم پشؽىی عزاعز وؾَر ثزگشار ؽ ٍ هحَرّبی ثزًبهِ ػلوی آى ػجبرت ثَد اس -1 :اًتؾابر ًتابیج پاضٍّؼ ّابی
عاله  -2هؼزفی پبیگابُ اًتؾبر ًتابیج پضٍّااؼ ّاابی عااله وؾاَر  -3ها یزی داًااؼ ٍ تزجواابى
داًؼ  -4همبلِ ػلوی ثِ سثبى عبدُ ثزای ػوَم هزدم  -5آًبلیش ذیٌفؼبى ٍ هربطجیي  -6هزاحل اًتمبل پیابم
ٍ ًحَُ درج پیبم هتٌبعت ثب هربطت

 -18ثزگاشاری کبرگبٌ ترجمبن داوص در داوطگبٌ علًم پسضککی اصکاُبن در رٍس دٍؽاٌجِ  21آذر هابُ  .1397در ایاي
وبرگبُ وِ ثب حضَر ً 50فز اس اػضبی ّیئ ػلوی ،داًؾجَیبى  ٍ PhDوبرؽٌبعبى پضٍّؾی در داًؾگبُ ػلَم پشؽىی

اصفْبى ثزگشار ؽ  ،چْبر ًفز اس اػضبی وویتِ ػلوی تزجوبى داًؼ (خبًن ّب دوتز پزٍاًاِ رحیوای هما م ،دوتاز
ًغزیي حغیٌی ،دوتز ؽجٌن رضَی ٍ دوتز عبرا هیٌبشیبى) هطبلجی در هَرد هفبّین ثٌیبدیي تزجوبى داًؼ ٍ
ؽیَُ ًبهِ اعتمزار تزجوبى داًؼ در گزٍُ ّبی آهَسػ ٍ هزاوش تحمیمبتی اراشِ ًوَدً  .در اداهِ وبرگبُ ػولی
در  2لغو تحلیل ذیٌفؼبى ٍ تَلی پیبم اجزا ؽ .
 -19ثزگشاری دٍهیي جلغِ وبرگشاری داًؼ در رٍس یىؾٌجِ  9دی هبُ  1397در هَرد "ارائٍ لببس در اوذازٌ َکبی

مختلف برای بیمبران بستری در بیمبرستبن" .در ایي جلغِ هطزح ؽ وِ هزوش تحمیمبت جزاحای ّابی وان
تْبجن لجبط ّبیی را ثزای ثیوبراى در عبیشّبی هرتلف طزاحی وزدُ اً وِ هیاشاى راحتای ٍ پَؽای گی آى
ثزای ثیوبر هٌبعت تز اس لجبط ّبی رایج ثزای ثیوبراى ثغتزی در ثیوبرعتبى هی ثبؽ  .هؼوَ ثازای ثیوابراى
چبلی وِ ثِ هزوش هزاجؼِ هی وٌٌ لجبط هٌبعت ٍجَد ً ارد .یه ًوًَِ اس لجبط ٍ ثزٍؽَر هزثَطِ ثِ گازٍُ
تزجوبى داًؼ اراشِ ؽ  .ایي لجبط ّب ثِ صَرت پبیلَت ثِ ً 60فز اس ثیوبر دادُ ؽ ُ ٍ عطح رضبیتوٌ ی آًْب
هَرد ثزرعی لزار گزفتِ اع  .هَارد سیز در ایي جلغِ تصَیت گزدی :
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 ارتجب هزوش تحمیمبت جزاحی ّبی ون تْبجن ثِ ًوبیٌ ُ حمَلی هغتمز در هزوش رؽ ثزای ثزرعی ادػب ًبهِ
 ارتجب هزوش تحمیمبت جزاحی ّبی ون تْبجن ثِ عزوبر خبًن دوتز وازین سادُ رشایظ ثجا اختزاػابت ثازای ثجا
اختزاع ایي هحصَل
 دػَت اس ه یزاى ثیوبرعتبًی ثیوبرعتبى ّبی ٍاثغتِ ثِ داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى ثزای اراشِ هحصَل ثِ آًْب

 -21ثزگشاری کبرگبٌ ترجمبن داوص در مرکس تحقیقبت مراقبت َبی پرستبری ،داًؾگبُ ػلاَم پشؽاىی ایازاى در رٍس
چْبرؽٌجِ  10ثْوي هبُ  .1397در ایي وبرگبُ ،چْبر ًفز اس اػضبی وویتِ ػلوی تزجوابى داًاؼ (خابًن ّاب
دوتز ص یمِ خٌجزی ،دوتز پزٍاًِ رحیوی هم م ،دوتز فزیٌبس ًصیزی ًضاد ،دوتز ًغزیي حغیٌی) هطبلجی را
در هَرد هفبّین اصلی تزجوبى داًؼ ،ؽٌبعبیی هربطجیي ،اّوی پیبم ٍ چگًَگی اعترزاج آى ٍ ّوچٌایي
طزح پضٍّؾی تزجوبى داًؼ اراشِ ًوَدً .
 -21ثزگشاری ؽؾویي عویٌبر اس علغلِ عویٌبرّبی تزجوبى داًؼ ثب ػٌَاى داوطگبٌ وًآير ي خلق ثکريت ثاب ؽازو 70
ًفز اس اػضبی ّیئ ػلوی در رٍس دٍ ؽٌجِ  15ثْواي هابُ  .1397در ایاي عاویٌبر ًوبیٌا گبى اعاتبرتبح ّابی سیاز
هطبلجی را در هَرد فؼبلی ّبی خَد اراشِ وزدً :
 خبًن سیٌت رشَفی ،ثٌیبى گذار هؾبٍرُ آًالیي ٍ رٍاًؾٌبعی عیویآرٍم
 آلبی دوتز ػلی اهجز فزجبدیبى ،ه یز اعتبرتبح هیَُ دات وبم
 آلبی هٌْ ط رٍسثِ عْزاثی ،ه یز اعتبرتبح آفزٍدثزگز
 آلبی هٌْ ط ػلیزضب ػجبدٍس ،هؾبٍر دیجیتبل هبروتیٌگ ،ثٌبیٌگذار اعتبرتبح وبفِ گل ٍى
در پبیبى هزاعن ًیش پبًل پزعؼ ٍ پبعخ ثب حضَر ًوبیٌ گبى اعتبرتبح ّب ثزگشار گزدی .
 -22ثزگشاری کبرگبٌ خالقیت ي وًآيری در رٍس یىؾٌجِ  12اعفٌ هبُ  1397ثزای ً 20فز اس داًؾجَیبى داًؾگبُ در ولیاِ

عطَح تحصیلی .در ایي وبرگبُ ،آلبی دوتز ثزسگز ،ػضَ ّیئ ػلوی داًؾى ُ وبرآفزیٌی داًؾگبُ تْزاى ،تىٌیه
ّبی خاللی فزدی ٍ گزٍّی را ثِ صَرت تئَری ٍ ػولی ت ریظ ًوَدًا  .سم ثاِ ذواز اعا واِ وبرگابُ
هذوَر در راعتبی تج یل داًؾگبُ ػلَم پشؽىی ایزاى ثِ داًؾگبُ ًغل عَم ثزگشار ؽ .
 -23ثزگشاری عَهیي جلغِ وبرگشاری داًؼ در رٍس یىؾٌجِ  12اعفٌ هبُ  . 1397ایي جلغِ ثزای تغْیل ػما
لزار داد طراحی ي تًلیذ يسیلٍ کمک جراحی برای مرکس تحقیقبت قبعذٌ جمجمٍ ثزگشار ؽ  .خبًن دوتز هزین
جبلغی ،رشیظ هزوش تحمیمبت لبػ ُ جوجوِ ،ثب آلبیبى دوتز فزؽبد اًَؽِ سادُ ٍ هٌْا ط هَعای ٍلای سادُ
هَرد جٌجِ ّبی هرتلف لزارداد هذاوزُ ًوَدً ٍ طزفیي ًظزات خَد را در هَاردی اس لجیال ثیواِ حاَاد ،
هبلىی فىزی ،عْن ّز فزد ٍ هؾبرو طزف خبرجی هطزح وزدً  .عزوبر خبًن لبشوی ًیش ثِ ػٌَاى ًوبیٌ ُ
حمَلی داًؾگبُ جْ هؾَرت ٍ ّن فىزی حضَر داؽتٌ ّ .وچٌیي اػضبی وویتاِ ػلوای تزجوابى داًاؼ،
خبًن ّب دوتز ؽجٌن رضَی ،دوتز ًغزیي حغیٌی ٍ دوتز عبرا هیٌبشیبى جْا تغاْیل گازی ػما لازارداد
حضَر فؼبل داؽتٌ .
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