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  کارگاه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش

  دانشگاه علوم پزشکی ایرانبرگزار کننده:  

  مدیریت توسعه فناوري سالمت  

  دانش ، تبادل و تجاري سازيگروه ترجمان
  

  

  تاریخ برگزاري:

  5/11/1396شنبه پنج

  زمان برگزاري:

 15-30/8  

   محل برگزاري:

  دانشکده علوم پزشکی آبادان

  درستخصص م  مدرس زمان توضیحات عناوین

 جمهوري سرود و قران پخش

 ایران اسالمی
      30/8-45/8  معرفی اساتید و شرکت کنندگان  -سرود جمهوري اسالمی ایران  -قرائت قرآن

 45/8- 9 افتتاح کارگاه افتتاحیه

 معاون پژوهشی

دانشکده علوم 

 پزشکی آبادان

 

  کارگاه معرفی
  9-15/9  ضرورت ترجمان دانش و اهداف کارگاه

کتر محمد علی د

  سنجري

 دکتراي

  بیومکانیک

کلیات و مفاهیم ترجمان 

  دانش 
  15/9-45/9  مروري بر مفاهیم و تعاریف ترجمان و مدیریت دانش

دکتر پروانه 

  رحیمی مقدم

دکتراي 

  فارماکولوژي

  مدلهاي ترجمان دانش
  45/9-15/10  شکی ایرانمروري بر انواع مدلهاي رایج در دنیا و معرفی مدل پیشنهادي دانشگا ه علوم پز

دکتر محمد علی 

  سنجري

 دکتراي

  بیومکانیک

      15/10-30/10  پذیرایی                                             

��ی �ما�ی آبادان  دا�ه ع�وم �ش�ی و �دمات �ھدا
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 شناسایی ذینفعان/ مخطبان
شناسایی ذینفعان یک طرح تحقیقاتی و ارائه راهکارهاي عملی براي برقراري ارتباط و تعامل با 

  همکاري با ذینفعان آنان، نحوه 
11-30/10 

دکتر محمد علی 

  سنجري

 دکتراي

  بیومکانیک

    11-30/11  تکمیل فرم آنالیز ذینفعان توسط شرکت کنندگان  تحلیل ذینفعان کار عملی

 تولید و مراحل انتقال پیام

  شناخت و نیاز مخاطب: چه چیزي براي مخاطب جذاب و جالب است؟ .1

  روش هاي انتقال پیام ارائه شده  تهیه پیام از یک طرح تحقیقاتی و .2

 ارسال پیام براي پایگاه نتایج پژوهشهاي سالمت کشور و آشنایی با فرم مربوطه .3

12-30/11 
دکتر فریبا کریم 

  زاده

دکتراي علوم 

  اعصاب

    12-13  ناهار و نماز                                     

   13-14 پژوهشهاي سالمت کشور  نتایج تمرین و تکمیل فرم پیام براي پایگاه کار گروهی

و شیوه نامه  معرفی طرح نامه

 استقرار فرآیند ترجمان دانش

 طرح نامه در سامانه پژوهشیار و به صورت فایل ارائه .1

 ارائه شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش .2

 

30/14-14 
کریم فریبا دکتر 

 زاده

دکتراي علوم 

 اعصاب

 مدیریت ساختار ایجاد

  دانشگاه در دانش نترجما

  علمی کمیته تعیین .1

  آموزشی هاي کارگاه برگزاري .2

  علمی هیات بیشتر مشارکت براي الزم هاي پاداش نمودن مقرر .3

  علمی هیئت مشارکت هاي چالش .4

  دانشگاه رئیسه هیئت آموزش .5

15-30/14  
دکتر پروانه 

  رحیمی مقدم

دکتراي 

  فارماکولوژي

 


