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بـا شـرکت    کشف و تکوین دارو یندافرترجمان دانش با عنوان از سلسله سمینارهاي برگزاري پنجمین سمینار   -1

عنـاوین سـخنرانی هـاي ارائـه شـده در       .1397اردیبهشت مـاه   4در روز سه شنبه نفر از اعضاي هیئت علمی  46

  سمینار به شرح زیر بود:

 دکتر محمود هورمند

  

  دکتر اکبر عبدالهی اصل

 آشنایی با فرایند کشف و تکوین دارو

  

 انآشنایی با سازمانهاي نظارتی داوریی جه

 ساختار شرکت هاي دارو سازي پژوهش بنیان  

  

 (IFDA)آشنایی با سازمان غذا و داروي ایران 

  

مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشـارات علمـی وزارت   با همکاري  کارگاه کشوري ترجمان دانشبرگزاري  -2

اردیبهشـت مـاه    24ز دو شنبه در رونفر از کارشناسان دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور  70و با شرکت  بهداشت

پایگاه  درج آن درو دانشگاه ها  استخراج پیام از طرح هاي تحقیقاتیاین کارگاه بررسی نحوه هدف اصلی . 1397

  عناوین سخنرانی هاي ارائه شده در کارگاه به شرح زیر بود:  .بودنتایج پژوهش هاي سالمت کشور 

 اه نتایج پژوهش هاي سالمت کشورو پایگ دکتر پیام کبیري: معرفی اهداف کارگاه. 

 دکتر صدیقه خنجري: ترجمان دانش چیست؟ 

  :مراحل انتقال پیام و نحوه درج پیام متناسب با مخاطب.دکتر فریبا کریم زاده 

  :کشور سالمت هاي پژوهش نتایجپایگاه  در پیام درج و ساختار معرفیدکتر پروانه رحیمی مقدم. 

  :عملیاتی ترجمان دانش در دانشگاه هاي علوم پزشکی. پایش برنامهدکتر ناهید قربانی  
  

 نیز برگزار گردید.تالیف اعضاي کمیته علمی  کتاب ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش رونمایی ازدراین کارگاه مراسم 

ان ترجمان دانش در دانشکده ها و ـنمایندگ براي ترجمان دانش اعضاي کمیته علمی توسط هجلس 18برگزاري  -3

   :با اهداف زیر اکز تحقیقاتیمر

  دانش  ، تبادل و تجاري سازيمفاهیم بنیادین ترجمانآموزش 

 نحوه استخراج پیام از طرح هاي تحقیقاتی و ارسال آن براي پایگاه نتایج پژوهش هاي سالمت کشور 

  شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش گام هاي عملیاتی پیگیري 

. این راهنما مشتمل بر یک (Knowledge Brokering) جلسات کارگزاري دانش راهنماي برگزاريتدوین  -4

  بخش تحت عناوین زیر می باشد: 4 مقدمه در مورد معرفی کلی جلسات کارگزاري دانش و

  وظایف گروه ترجمان دانش  - 3     اهداف جلسات کارگزاري دانش -1

   دانش؟ سات کارگزاريچرا جل -4                          نحوه برگزاري - 2    

  
  مدیریت توسعه فناوري سالمت

  (KTEC)گروه ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش 

  ترجمان دانش در گروه گزارش اهم فعالیتهاي 

  1397سال شش ماهه اول 
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نانوذره حامل دارو در تشخیص و "با عنوان (Knowledge Brokering) کارگزاري دانشبرگزاري اولین جلسه  -5  

برگزار دانشگاه نفر از اعضاي هیئت علمی دانشگاه در محل کتابخانه مرکزي  12با حضور . این جلسه "درمان سرطان

م، رئیس گروه ترجمان دانش، به طور خالصه گروه ترجمان دانـش و اهـداف و   شد. ابتدا خانم دکتر پروانه رحیمی مقد

فعالیت هاي آن را معرفی کرده و توضیح دادند که برگزاري جلسـات کـارگزاري دانـش یکـی از راهکارهـاي برقـراري       

نظـر دارد   ارتباط و تعامل بین پژوهشگران و مخاطبین یا ذینفعان طرح هاي تحقیقاتی است و گروه ترجمان دانش در

با همکاري نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی، برگزاري این جلسات را پیگیري نماید. سـپس  

آقاي دکتر محمدعلی سنجري، مدیر توسعه فناوري سالمت دانشگاه، به پیشینه شکل گیري جلسات کارگزاري دانـش  

ه نمودند که جلسات کارگزاري دانش معموال با حضور عـده زیـادي از   در کشورهاي کانادا و استرالیا اشاره کرده و اضاف

ذینفعان و مخاطبین طرح هاي تحقیقاتی برگزار می شود و هدف اصلی آن ارائه ایده هاي جدید در مـورد نحـوه بهـره    

یقـات  برداري و تجاري سازي محصوالت پژوهشی است. در ادامه خانم دکتر سمیده خوئی، مدیر توسعه و ارزیـابی تحق 

ارائـه   "نانوذره حامـل دارو در تشـخیص و درمـان سـرطان    "دانشگاه، توضیحاتی در مورد طرح پژوهشی خود با عنوان 

کردند. سپس هر یک از شرکت کنندگان ضمن اعالم نظر و طرح سواالتی درباره موضوع جلسه، پیشـنهادهاي خـود را   

گروه ترجمان دانش شکل گیري و ادامه ایـن همکـاري    براي همکاري با خانم دکتر خوئی مطرح نمودند و مقرر گردید

  ها را پیگیري نماید.

  شرکت کنندگان در اولین جلسه کارگزاري دانش

  تخصص و جایگاه  نام و نام خانوادگی  تخصص و جایگاه  نام و نام خانوادگی

  دکتري بیوفیزیک    دکتر سمیده خوئی

  مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات 

  ري بیوتکنولوژي پزشکیدکت  دکتر شبنم رضوي

  عضو کمیته علمی ترجمان دانش

  دکتري بیومکانیک  دکتر محمد علی سنجري

  مدیر توسعه فناوري سالمت 

  دکتري بهداشت باروري  دکتر لیال اله قلی

  مرکز تحقیقات اندومتریوز

  دکتري فارماکولوژي  دکتر پروانه رحیمی مقدم  

  رئیس گروه ترجمان دانش

  ي ژنتیک پزشکیدکتر  دکتر علی ذکري

  گروه ژنتیک پزشکی

دکتر مسعود سلیمانی 

  دودران

  دکتري اپیدمیولوژي

  رئیس مرکز ثبت کارآزمایی بالینی

  دکتري فیزیک پزشکی  دکتر رضا ریاضی

  گروه فیزیک پزشکی

دکتر محمد مهدي ادیب 

  سرشکی

  فوق تخصص خون و سرطان 

  بیمارستان فیروزگر

  یدکتري فیزیک پزشک  دکتر رضا پایدار

  گروه علوم پرتویی

  فوق تخصص جراحی کولورکتال  دکتر بهار محجوبی

  رئیس مرکز تحقیقات کولورکتال

  دکتري پزشکی مولکولی  دکتر راحله رودي

  مرکز تحقیقات آسیب شناسی و سرطان
  

 کمیتـه علمـی  جدیـد  براي چهار نفر از اعضاي  ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش یآزمون الکترونیکبرگزاري  -6

آقاي دکتر وحید راشدي و خانم ها دکتر نسـرین حسـینی، دکتـر شـبنم رضـوي و دکتـر سـارا        ( ترجمان دانش

ماهـه   6سوال از مباحث گوناگون ترجمان دانش بود که در پایـان دوره   80آزمون یاد شده مشتمل بر  .)مینائیان

  ن موفق به کسب نمره قبولی شدند.   موزساعت) آموزش برگزار گردید و کلیه شرکت کنندگان در آ 120(

از طرح هاي پژوهشی اعضاي هیات علمی دانشگاه براي درج در پایگاه  پیام ترجمان دانش 633ارسال ویرایش و  -7

  ) 725ریور: شه13(تعداد کل پیام ها تا  .http://news.research.ac.ir: نتایج پژوهشهاي سالمت کشور
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  رنال کالب توسط اعضاي کمیته علمی ترجمان دانش:وبرگزاري ژ -8

ف
دی

ر
  

  عنوان مقاله بررسی شده  سخنران  تاریخ

1 24/4/1397   Key Principals for User Centered Systems Design  دکتر محمد علی سنجري 

2 7/5/1397   ورآسیب شناسی کار گروهی در سازمان هاي کش  دکتر وحید راشدي 

3 4/6/1397  Knowledge Brokering: The Missing Link in the  دکتر نسرین حسینی 

Evidence to Action Chain?  
  

 غالمرضا طاهري پـاك در شرکت خانم دکتر سارا مینائیان و آقاي دکتر انجام هماهنگی هاي الزم براي ثبت نام و  -9

که توسط موسسه آرمان ناب مـدیریت  ) 1397تیرماه  6-8( چهارمین دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال

  عناوین ارائه شده دراین دوره عبارت بودند از:. (کسب ناب) در دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید

  عناوین ارائه شده در چهارمین دوره جامع و تخصصی بازاریابی دیجیتال

  مفاهیم برنامه ریزي و مدیریت فعالیت هاي 

  گدیجیتال مارکتین
  و بازاریابی محتوایی ویدیو مارکتینگ

  بازاریابی ایمیلی  نکات مدیریتی و اجراي دیجیتال مارکتینگ

 (Influencer Marketing) اینفلوئنسر مارکتینگ  دوره تخصصی بازاریابی شبکه هاي اجتماعی

  موبایل مارکتینگ  بهینه سازي براي موتورهاي جستجو

  کتینگآنالیتیکس و تحلیل در دیجیتال مار
طراحی کمپین هاي دیجیتال مارکتینگ و اتوماتیک 

  سازي فرایند بازاریابی و فروش

  -   تبلیغات در گوگل و تبلیغات آنالین
  

درج در  جهتمختصر گروه ترجمان دانش به زبان انگلیسی براي ارسال به معاونت بین الملل نامه  معرفیتدوین  -10

  بخش زیر بود: 6مل این معرفی شاوب سایت انگلیسی دانشگاه. 

4- Activities & Responsibilities  1- Introduction 

5- Organizational Chart 2- Mission 

6- Contact Us 3- Vision 
  

ادامـه برگـزاري دوره یـک سـاله آمـوزش      انجام هماهنگی هاي الزم با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهـران بـراي    -11

MBA.  17ادامـه داشـت، شـامل     1397 شـهریورماه آغاز شـده و تـا    1396مرداد ماه سال این دوره که از نیمه 

ساعت آموزشی بـود. هـدف از برگـزاري دوره، آشـنایی نمایندگــان ترجمــان دانــش بـا          350مبحث درسی و 

مهارتهاي مدیریتی، پشتیبانی و کارآفرینی بود. دانش آموختگان این دوره براي توسعه مهارت هاي مـدیریتی بـه   
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گروه آموزشـی بـا عنـاوین زیـر      8اعضاي هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران، اقدام به تشکیل 

  نمودند:
  

 به اعضاي هیئت علمی و دانشجویان MBAعناوین گروه هاي آموزشی براي توسعه مهارت هاي مدیریتی 

  ن و مدیریت مالی و حسابدارياقتصاد مدیرا  مبانی سازمان، مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی

  حقوق تجارت  و مدیریت فروش اصول بازاریابی، تحقیقات بازار، برندسازي

خالقیت، مدیریت نوآوري و تغییر و مبانی کارآفرینی و 

  ایجاد کسب و کارهاي کوچک
  اصول و فنون مذاکره

  تدوین کسب و کار و ارزیابی اقتصادي  مدیریت استراتژیک و مدیریت پروژه
 

د نمی باشـ عنوان  17 شامل. این وظایف جاري سازي دانشتدوین شرح وظایف کمیته علمی ترجمان، تبادل و ت -12

      شده اند.   تدوینکه در راستاي استقرار فرایند ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی 

ر سامانه پژوهشیار. اعضـاي کمیتـه   طرح تحقیقاتی ترجمان دانش ثبت شده د 15اعالم نظر کارشناسی در مورد  -13

ترجمان دانش این طرح ها را از نظر تکمیل بخش هاي مرتبط با ترجمان دانش (معرفی مخاطبین، آنـالیز  علمی 

   ذینفعان و روش هاي انتقال پیام) بررسی و اعالم نظر نموده اند.    

در مهـر مـاه    PhD by Research آموزش ترجمان دانش به دانشجویان دکتـراي پژوهشـی  برنامه ریزي براي  -14

  زیر:دروس  با عناوین 1397

 طرح درس، مبانی و تعاریف ترجمان و انتقال دانش

  

  تحلیل مخاطبین و نیروهاي موثر

  مراحل انتقال دانش به مخاطبین و ذینفعان  مدیریت دانش و سازمانهاي دانش محور

 مدلهاي ترجمان دانش

  

  خالقیت و نوآوري

  -   تجاري سازي

 
  

  با عناوین زیر:  .دوره هاي آموزش ضمن خدمت براي کارمندان دانشگاه برگزاريبرنامه ریزي براي  -15

 برنامه ریزي و سازمان دهی پایش شاخص ها

  

  مدیریت زمان

 مبانی ترجمان دانش

  

 حل مسئله و تصمیم گیري

  
  تیم سازي، سازگاري و انعطاف پذیري 

 در سازمان

  تحلیل ذینفعان پروژه
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  شرکت اعضاي کمیته علمی ترجمان دانش در کارگاه هاي مجازي دفتر توسعه فناوري سالمت وزارت بهداشت: -16

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -مجازي دفتر توسعه فناوري سالمت کارگاه هاي

ف
دی

ر
  

  نام و نام خانوادگی

  شرکت کننده
  کارگاهعنوان   تاریخ شرکت

  )101نوآوري و فناوري ( :01بخش  01کارگاه   19/6/1397  وحید راشدي  1

  20/6/1397  نسرین حسینی  2

  )306: مدل کسب و کار (06بخش  03کارگاه 

  )107: آشنایی با مدل کسب و کار (07بخش  01کارگاه 

  )108: نوآوري در مدل کسب و کار (08بخش  01کارگاه 

  


