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  مقدمه:

باشد در رسالت  هاي مهم نظام سالمت می ژوهش که از مقولهانتقال دانش حاصل از پ     

مدیریت ترجمان، تبادل و تجاري "دانشگاه علوم پزشکی ایران قرار گرفته و بدین لحاظ 

در حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه راه اندازي شده اسـت تـا بـا     "سازي دانش

مخـاطبین از جملـه عمـوم مـردم،     تسریع روند در اختیار قرار دادن دانـش تولیـد شـده بـه     

گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات مراقبتی و تصمیم گیرنـدگان بخـش سـالمت گـامی     

 -جهت ارائه بهینه و مؤثر خدمات مراقبتی و درمانی و قدرت بخشیدن به سیسـتم مراقبتـی  

  درمانی در سطح دانشگاه برداشته شود.  

  

  اهمیت ترجمان و تبادل دانش:

کمی و کیفی تعداد مقاالت انتشار یافته دانشگاه طی سالهاي اخیر، بایـد بـه   با افزایش      

هاي صورت گرفتـه تـا چـه انـدازه در ارائـه خـدمات سـالمت و         این موضوع که پژوهش

ارتقاي سالمت مردم موثر بوده است، بـیش از پـیش توجـه کـرد. سـاز و کـار نگـارش و        

ي پـژوهش را بـه خـوبی بـه مخـاطبین      انتشار مقاالت علمی و گزارشهاي تحقیق، یافته ها

منتقل نکرده و در زمـان مناسب در دستـرس تصمیم گیـرندگان قرار نمی دهند. بنابراین، 

به مخاطبین اهمیت ویژه و   "پیامهاي کلیدي"انتخاب درست و همه جانبه مخاطبین و بیان 

  حیاتی دارد. 

  

  اهداف اختصاصی: 

(اعضـاي هیئـت   ذیربط و محققین دانشـگاه   ایجاد باور و تعهد سازمانی در مسئولین -1

 به ترجمان و تبادل دانش علمی و پژوهشگران)

توانمندسازي محققین دانشگاه در زمینه انتقال و تبادل دانـش از طریـق برگـزاري     -2

 کارگاه، انتشار بروشور و کتاب، آموزش مجازي و سایر روشهاي مؤثر
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ادل دانـش و معرفـی در   شناسایی و انتخـاب طرحهـاي واجـد شـرایط انتقـال و تبـ       -3

 هاي معتبر ملی و دانشگاهی جشنواره

پژوهشیار با نگاه کاربردي  سیستمها در  بهبود ثبت طرح هاي پژوهشی و پایان نامه -4

 کردن نتایج تحقیق

  انتشار نتایج طرح هاي واجد شرایط انتقال و تبادل دانش از طریق رسانه ها و انتشار کتاب -5

  ذینفعانبرگزاري جلسات محققان و   - 6

  

  اهم فعالیتهاي انجام شده: 

برگزاري دوره آموزشی مفاهیم اساسی ترجمان، تبـادل و تجـاري سـازي دانـش      -1

ــه علمــی  ــاد شــده . بــراي هشــت نفــر  اعضــاي کمیت ــه مــدت  دوره ی از ( مــاه 9ب

  ادامه یافت. )21/4/1394تا  20/7/1393

  کمیته علمی آموزشیعناوین دوره :  

آن، مدیریت دانش، مدلهاي مدیریت دانش، سـازمانهاي دانـش   دانش و انواع          

نحوه تدوین پیام و انتقـال آن بـه مخـاطبین و    ، مفاهیم انتقال و ترجمان دانش محور،

مـدل  ، عوامـل مـوثر و موانـع ترجمـان دانـش، مـدلهاي ترجمـان دانـش،         ذینفعان

  آوري، تجاري سازي دانش، خالقیت و نوپیشنهادي دانشگاه علوم پزشکی ایران
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  اعضاي کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش:    
   

  دانشکده  گروه آموزشی  نام و نام خانوادگی

  پزشکی  فارماکولوژي  دکتر پروانه رحیمی مقدم

مدیریت خدمات   دکتر سوگند تورانی

  بهداشتی درمانی

  مدیریت و اطالع رسانی پزشکی

  بهداشت  اپیدمیولوژي  دکتر شهناز ریماز

  پزشکی  فیزیولوژي    کتر فریناز نصیري نژادد

  علوم رفتاري و سالمت روان  روانپزشکی  دکتر سید کاظم ملکوتی

پرستاري کودکان و   دکتر صدیقه خنجري

  مراقبت هاي ویژه نوزادان

  پرستاري و مامایی

  علوم توانبخشی  علوم پایه توانبخشی  دکتر محمد علی سنجري

  مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی  می پژوهشیهیات عل  دکتر فریبا کریم زاده
 

     

آزمون آنالین از مباحث مختلف ترجمان و تبادل دانش براي اعضـاي   9 برگزاري -2

  . کمیته علمی

 

  .تهیه بروشور معرفی ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش -3
  

  .تدوین کتاب ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش -4

مبانی و تعاریف ترجمان و انتقال  -1ا سرفصلهاي: صفحه ب 233(مشتمل بر  

مدلهاي ترجمان دانش  -3مدیریت دانش و سازمانهاي دانش محور  -2دانش 

ل مخاطبین و ـتحلی -4ران  ـی ایـوم پزشکـاه علـادي دانشگـو مدل پیشنه
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شناخت بازار دانش و تجاري  -6خالقیت و نوآوري   -5  رـاي موثـروهـنی

تدوین پیام و  -8راحل انتقال دانش به مخاطبین و ذینفعان م -7سازي دانش  

مهارت ارتباط با مخاطبین و هوش هیجانی  -9انتقال آن به مخاطبین و ذینفعان  

تدوین طرح تحقیقاتی بر اساس متد ترجمان دانش و انتقال آن به  -10

  مخاطبین) 

  

  ستم پژوهشیار در سی KTECتنظیم فرم پروپوزال طرحهاي تحقیقاتی مبتنی بر  -5
 

  ی و ـش در مراکز تحقیقاتـان دانـد ترجمـرار فرآینـه استقـامـشیوه نن ـتدوی -8

   . گروه هاي آموزشی 
 

  هماهنگی با معاونت آموزشی در مورد نحوه اعطاي امتیاز به طرح هاي  -9

   .(سامانه عملکرد آکادمیک دانشگاه) ترجمان دانش در سامانه سعاد مبتنی بر         
 

  

) نفـر از دانشـجویان تـرم اول دوره    10تدریس ترجمان و تبـادل دانـش بـه ده (    -10

  93-94تحصیلی در نیمسال دوم سال (PhD by Research) دکتراي پژوهشی

 و برگـزاري آزمـون آنالیـن در پایـان دوره     KTECتوسط اعضاء کمیته علمی 

  . توسط مدیریت ترجمان دانش
 

  مراکز دانشکده ها و براي کلیه 1394در سال دانش  کارگاه  ترجمان 14برگزاري  -11

 نفر) 131(تعداد شرکت کنندگان:      تحقیقاتی    
 

  کننده در ی شرکتـات علمـاي هیـراي اعضـالین بـون آنـآزم 14برگزاري  -12

  1394در سال  کارگاههاي ترجمان دانش        

  %)75نمرات: نفر     میانگین  73(تعداد شرکت کنندگان:           
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   )28/9/1394(  "چالشها و فرصتهاي مدیریت ترجمان دانش" برگزاري سمینار -13

 

  عنوان سخنرانی  سخنران

  دکتر سید کاظم ملکوتی

  مدیر ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش
  چرا ترجمان دانش؟

  دکتر فرهاد گلستانی فرد

  مدیر ارتباط با صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوري
  شهاي پژوهشی در حوزه مدیریت ترجمان دانشچال

  دکتر مسعود سلیمانی دودران

  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  پژوهشهاي پزشکی و ارتقاي سطح سالمت در کشور

  دکتر حسین وطن پور

  رئیس دفتر توسعه فناوري وزارت بهداشت
  چالشهاي توسعه فناوري سالمت                    

  وگند تورانیدکتر س

  عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش
  چالشهاي تجاري سازي نتایج تحقیق

  مهندس حمید اسماعیل زاده

  عضو موسسه ملی تحقیقات سالمت وزارت بهداشت
  سیاست علم، فناوري و تجاري سازي پژوهش

  دکتر محمدرضا مبینی زاده

  شتعضو موسسه ملی تحقیقات سالمت وزارت بهدا
  ارزیابی پژوهشها از دیدگاه اقتصادي

  دکتر بیتا مهروي

  مدیر دفتر اختراعات، نوآوري و مالکیت معنوي
  چالشهاي ثبت اختراع

  دکتر محمد رضا نظري

  معاون سرمایه گذاري و امور شرکتهاي فناپ
 High Techفرصتهاي تجاري سازي 
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  ) 11/12/1394(  "بازاریابی اندیشه هاي خالق"برگزاري سمینار  -14

 

  عنوان سخنرانی  سخنران

  دکتر علی اکبر فرهنگی

  (فوق دکتراي ارتباطات سازمانی) 
  خالقیت و بازاریابی

  دکتر وحید ناصحی فر

  دانشگاه عالمه طباطبایی) (دکتراي بازاریابی، عضو هیات علمی
  خالقیت و مدیریت دانش بازاریابی

  دکتر محمود محمدیان

  دانشگاه عالمه طباطبایی) هیات علمی (دکتراي بازاریابی، عضو
  بازاریابی در جسارت و خالقیت

  دکتر سید کاظم ملکوتی

  (مدیر ترجمان، تبادل و تجاري سازي دانش) 
  نیاز بازار علم: پژوهشگر خالق

  

  :عقد چهار موافقتنامه با مدیریتهاي حوزه معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه - 15

 تـدوین و تصـویب نظـام ارزش    یقات و فنـاوري در مـورد   موافقتنامه با مدیریت تحق

 گذاري فعالیتهاي پژوهشی مبتنی بر اصول ترجمان دانش

  موافقتنامه با اداره علم سنجی و انتشارات در مورد اقدامات الزم براي چاپ و انتشار

 نتایج تحقیقات کاربردي

   ینـدگان  موافقتنامه با دفتر هماهنگی مراکز تحقیقاتی در مـورد انتخـاب نماKTEC 

  KTECدر مراکز تحقیقاتی و ارزشیابی مراکز از نظر فعالیتهاي 

      موافقتنامه با سرپرست کمیته پژوهشی دانشجویی در مـورد نحـوه تقویـت فعالیتهـاي

KTEC   و نظام ارزشیابی دانشجویان براي طرح هاي مبتنی برKTEC   
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  .ریافت گرنتتصویب شاخصهاي ارزیابی طرح هاي ترجمان دانش براي د -16

  طرح هایی که داراي شرایط زیر باشند: 

 .با تعامل مخاطب و پژوهشگر انجام شده باشند  

   .آنالیز مخاطبین در آنها انجام شده باشد 

  .نتایج آنها به صورت پیام متناسب با مخاطب ارائه شده باشد 

  نتایج آنها از طریق روشهاي مناسب به دست مخاطب رسیده باشد. 

دستورالعمل استخراج پیـام پـژوهش بـراي درج در انتهـاي پایـان نامـه هـاي        تدوین  -17

در ایـن دسـتورالعمل کـه در    . (PhD)کارشناسی ارشد و دکتري تخصصـی   عمقاط

در مورد پنج عامـل کلیـدي    ه،شوراي آموزشی دانشگاه نیز مورد تصویب قرار گرفت

  است: شدهزیر راهنمایی 

  3یا  2، 1وجود پیام مشخص (نوع(  

 ین گروه مخاطب پیامتعی  

 عامل انتقال پیام  

 نحوه انتقال    

 شیوه ارزیابی اثر انتقال پیام 
  

% 10برگزاري جلسه با معاونین پژوهشی دانشکده هاي تابعه و درخواست تخصـیص   -18

در این جلسه مقـرر گردیـد اعضـاي     KTEC.از طرح هاي تحقیقاتی به طرح هاي 

از دانشـکده هـا حضـور یابنـد تـا       با دعوت قبلی در هر یک KTECکمیته علمی 

جلسه اي با حضور هیات رئیسه هر دانشکده و اعضاي منتخب هیات علمی برگزار 

گردد. همچنین اسامی افرادي که پـیش از ایـن در کارگـاه هـاي ترجمـان دانـش       
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شرکت کرده اند براي معاونین پژوهشـی دانشـکده هـا ارسـال گـردد تـا نماینـده        

KTEC نان انتخاب شود.   در دانشکده از میان آ  

 

با اعضاي هیات علمی دانشـکده هـاي پیراپزشـکی،     KTECبرگزاري نشست کمیته علمی  -19

فناورهاي نوین پزشکی، بهداشت و مراکـز تحقیقـاتی سـلولی و مولکـولی، بهداشـت کـار و       

اعضـاي  . هدف از این جلسات مطرح نمـودن مسـائل و مشـکالت    تکنولوژي بهداشت محیط

% از طـرح هـاي   10هیات علمی در انجام پژوهشهاي کاربردي و تشویق آنان به ارائه حـداقل  

اعضاي هیات علمی حاضر در ایـن جلسـات بـه      پژوهشی در قالب ترجمان دانش بـود. 

  برخی از مشکالت کاربردي شدن طرح هاي تحقیقاتی به شرح ذیل اشاره نمودند:

 کت در جلسات بررسی نیازهاي پژوهشیعدم دعوت از صاحبان صنایع براي شر 

 عدم توجه به مشکالت اساسی جامعـه براي هدف گذاري طرح هاي تحقیقاتـی 

 عـدم توجه الزم به نـوآوري 

 عدم احساس نیاز صنایع به پژوهشهاي کاربردي 

 عدم ریسک پذیري الزم در اعضاي هیات علمی براي انجام طرح هاي کاربردي 

 فارش انجام نمی گیرندطرح هاي تحقیقاتی بنا به س 

 کیفیت نازل طرح هاي تحقیقاتی 

 عدم اعتماد مدیران صنعتی 
  

  .در سیستم پژوهشیار KTECتدوین گردش کار بررسی پژوهشهاي  -20

. تدوین شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکده هـا و مراکـز تحقیقـاتی    -21

عملیـاتی زیـر مطـرح گردیـده      در این شیوه نامه راهنمایی هایی در مورد گامهاي

  است:
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 :شناسایی نیازهاي تصمیم گیرنـدگانی کـه از نتـایج    سوال پژوهش  گام اول)

  تحقیق استفاده می کنند و تبدیل آنها به صورت موضوع پژوهش). 

 :تولید دانش (تولید شواهدي که در تصمیم گیري ها قابل اسـتفاده   گام دوم

  باشند).  

  :اده از سازوکارهاي مناسب براي انتشـار نتـایج   انتقال دانش (استف گام سوم

  .پژوهش و انتقال آن به مخاطبین)

 :ترویج استفاده از شـواهد (کمـک بـه تصـمیم گیرنـدگان بـراي        گام چهارم

  .استفاده بهتر از نتایج پژوهشها)
  

درخواست از دانشکده هاي تابعه و دفتر همـاهنگی مراکـز تحقیقـاتی بـراي معرفـی       -22

 .KTECنمایندگان 

براي نماینـدگان مراکـز تحقیقـاتی و گـروه هـاي       KTECکارگاه پیشرفته  4برگزاري  -23

  با سرفصلهاي زیر: 1395بهمن ماه  10دي ماه تا  12از  دانشگاه آموزشی

   جایگاه ترجمان دانش و هسته هاي پژوهشی در سیاستهاي دانشگاه 

 گامهاي استقرار ترجمان دانش و چگونگی خودارزیابی آن 

 دامات به عمل آمده جهت استقرار فرآیند ترجمان دانشاهم اق 

 Collaboration با مخاطبان اصلی 

    کار عملی: ارائه یک نمونه مقاله، شناسایی ذینفعان و مخاطبان  

       نحوه تهیه پیام از یک طرح تحقیقاتی و انتخـاب کانالهـاي انتقـال پیـام بـه

  صورت فعال

 وزال مبتنی بر ترجمان دانشکار عملی گروهی:  نحوه تکمیل و نوشتن پروپ 
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سمینار ترجمان دانش، حفاظـت از مالکیـت فکـري و معاهـدات بـین      برگـزاري   -24

    1395دي ماه  5در  المللی

  عنوان سخنرانی  سخنران

  دکتر محمدعلی سنجري

  )KTEC(عضو کمیته علمی 

  تولید دانش نوین با رویکرد ترجمان دانش

  دکتر سوگند تورانی

  )KTECی (عضو کمیته علم

شیوه جدید تولید دانش، گامی به سوي 

  مبادله جهانی دانش

  دکتر امیر حسین برنایی

  (مدیر عامل شرکت ایده سازان عصر آفتاب)

  اهمیت مالکیت فکري در حفاظت از تولید دانش

  مهندس میترا امین لو

(مدیر مرکز تجاري سازي و مالکیت فکري 

  انستیتو پاستور ایران)

ز داراییهاي فکري در چالشهاي حفاظت ا

  نظام سالمت ایران

  مهندس مهدي ضیغمی

  رئیس کانون پتنت ایران)(

  معاهدات بین المللی و جایگاه کانون پتنت ایران

  

) نفــر از دانشــجویان دکتــراي 17( هفــدهتــدریس ترجمــان و تبــادل دانــش بــه  -25

ــه علمــی  (PhD by Research) پژوهشــی در  KTEC توســط اعضــاء کمیت

  با سرفصلهاي زیر:  95-96تحصیلی سالول انیمسال 

 طرح درس، مبانی و تعاریف ترجمان و انتقال دانش 

 مدیریت دانش و سازمانهاي دانش محور 

 مدلهاي ترجمان دانش 

 تحلیل مخاطبین و نیروهاي موثر 
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 مراحل انتقال دانش به مخاطبین و ذینفعان 

 خالقیت و نوآوري 

 تجاري سازي 

 ترجمان دانش تدوین پروپوزال بر اساس روش 

  

ارســال فــرم الکترونیــک خودارزیــابی ترجمــان دانــش ویــژه ســازمانهاي پژوهشــی   -26

(SATORI)   براي نمایندگان ترجمان دانش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی جهـت

چهـار  در  سوال 50ارزیابی وضعیت فعالیتهاي ترجمان دانش. پرسشنامه مذکور شامل 

  تحت عناوین زیر بود.  بخش

 نخست: سوال پژوهـش (آیا می توانیم نیازهـاي تصمیم گیرندگانـی کـه  بخش

از نتایـج تحقیق استفـاده مـی کننـد را شناسـایی کنـیم و بـه صـورت موضـوع        

 پژوهشی درآوریم؟

    بخش دوم: تولید دانش(آیا شواهدي تولید می کنیم که در تصمیم گیـري هـا

 قابل استفاده باشد؟) 

 ســاز و کارهــاي مناســب بــراي انتشــار نتــایج  بخــش ســوم: انتقــال دانــش (آیــا

پژوهشهاي سازمان به مخاطبین آنها وجود دارد و اقدامات مناسب براي انتقـال  

 صورت می گیرد؟)

      بخش چهارم: ترویج استفاده از شواهد (آیا به تصـمیم گیرنـدگان کمـک مـی

 کنیم که بتوانند از نتایج پژوهشها بهتر استفاده کنند؟)



١٢ 

 

نفـر از نماینـدگان مراکـز تحقیقـاتی      31از نمایندگان دانشکده ها و نفر  21در نهایت 

  دانشگاه فرم یاد شده را تکمیل و ارسال نمودند.

پیگیري و انجـام همـاهنگی هـاي الزم بـراي عقـد قـرارداد همکـاري بـین معاونـت           -27

تحقیقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی ایران با دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

نفر از نماینـدگان ترجمـان دانـش در     30براي  MBAت برگزاري دوره آموزشی جه

 17مرحله) و شامل  4دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی. طول این دوره یک سال (معادل 

ســاعت آموزشــی اســت. هــدف از برگــزاري دوره، آشــنایی   350مبحــث درســی و 

و کـارآفرینی مـی باشـد.     نمایندگـان ترجمـان دانـش با مهارتهاي مدیریتی، پشـتیبانی 

آغــاز شــده و روزهــاي یکشــنبه و  1396مــرداد مــاه  15دوره مــذکور از روز یکشــنبه 

  چهارشنبه هر هفته برگزار می گردد. 

براي توانمند  28/4/1396برگزاري کارگاه ترجمان دانش در روز چهارشنبه مورخ  -28

مباحث ارائه شده ). EDCسازي اعضاي هیات علمی در واحد رشد و بالندگی (مرکز 

  شامل موارد زیر بود: 

  خانم دکتر تورانی: تعریف مفاهیم و رویکرد جدید تولید دانش، فرم

 خودارزیابی ترجمان دانش

 آقاي دکتر سنجري: ذینفعان طرح  

 خانم دکتر ریماز: پیام پژوهش 

   خانم دکتر کریم زاده: فرم پروپوزال ترجمان دانش  
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انش در دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی براي شـرکت  دعوت از نمایندگان ترجمان د -29

 11خـرداد،   7در جلسات کمیته علمی ترجمان دانش. جلسات یاد شده در تاریخهـاي 

نفــر از نماینــدگان  30و در مجمــوع بــا شــرکت  1396تیــر و اول مــرداد مــاه  25تیــر، 

ترجمان دانش تشکیل گردید. هدف از ایـن جلسـات بررسـی مشـکالت نماینـدگان،      

امه ریزي فعالیتهاي آینده و همچنین اعالم نظر در مورد تکمیل فـرم خـود ارزیـابی    برن

  ترجمان دانش بود. یعضی از نظرات در مورد تکمیل فرم به شرح زیر بود: 

 .سواالت گنگ بود و باید چند بار خوانده می شد 

 .پرسشنامه باید کوتاهتر و واضحتر تنظیم می شد 

 کز تحقیقاتی مربوط نبود.بعضی سواالت به دانشکده یا مر 

 .اطالعات الزم براي پاسخگویی به سواالت را در اختیار نداشتیم 

  .در سواالت حس مشارکت مطرح نشده بود 

برگزاري کارگاه ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی گـیالن. کارگـاه مـذکور     -30

تی رشت و  با در دانشکده پرستاري و مامایی شهید بهش 1396مردادماه  5روز پنجشنبه 

نفر) برگزار گردید. مباحث ارائه شده در  54حضور جمعی از دانشگاهیان و محققان (

  کارگاه به شرح زیر بود:

 ایجاد  -دانش ترجمان پژوهشی طرح- خانم دکتر خنجري: مدیریت دانش 

 دانشگاه در دانش ترجمان مدیریت ساختار

  :وسعه آن در دانشگاهاصول ترجمان دانش و ضرورت تخانم دکتر کریم زاده 

 پیام انتقال هاي کانال شناسایی -مخاطبین براي مناسب هاي پیام تهیه - ها
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 مدیریت و موثر نیروهاي آنالیز  -دانش ترجمان هاي خانم دکتر تورانی: مدل 

 دانش ترجمان براي دانشگاه هاي ظرفیت ارزیابی -تغییر

 کننده مصرف با مشترك همکاري و مخاطب آقاي دکتر ملکوتی: آنالیز 

 مخاطب با ارتباط مهارت و هیجانی هوش  -دانش بازار مدیریت - خدمات

اعضاي  کمیته علمی ترجمان دانش به عنوان رابط کمیته هشت نفر تعیین هر یک از  -31

با تعـدادي از نماینـدگان ترجمـان دانـش در مراکـز تحقیقـاتی و دانشـکده هـا بـراي          

  برگزاري جلسات اجرایی با اهداف زیر:

  برگزاري کالسهاي آموزشی در مراکز تحقیقاتی و گروه هاي آموزشی 

 پیگیري گامهاي عملیاتی مندرج در شیوه نامه استقرار فرآیند ترجمان دانش 

         تولید پیام ترجمان دانش از طـرح هـاي پژوهشـی خاتمـه یافتـه اعضـاي هیـات

ــور      ــالمت کشـ ــهاي سـ ــایج پژوهشـ ــاه نتـ ــا در پایگـ ــار آنهـ ــی و انتشـ  :علمـ

http://news.research.ac.ir  

  

ترجمان پیام ترجمان دانش از طرح هاي پژوهشی اعضاي کمیته علمی  18تدوین   -32

  :ایگاه نتایج پژوهشهاي سالمت کشورو درج آنها در پدانش 

.irhttp://news.research.ac  

  

اعضاي کمیته علمی ترجمان دانش در روزهاي  توسط برگزاري ژورنال کالب -33

  یکشنبه با عناوین زیر: 



١۵ 

 

  عنوان مقاله بررسی شده  سخنران  تاریخ  ردیف

1 10/2/1396   The Difference between Coaching and Mentoring  دکتر ملکوتی 

2 31/2/1396  Designing a Knowledge Translation Mentorship  دکتر خنجري 

Program to Support the Implementation of 

Evidence-Based Innovations  

تبیین نقش تحقیق و توسعه کارآفرینانه مبتنی بر ترجمان دانش در   دکتر تورانی  28/3/1396 3

 کشاورزي موفقیت انتقال فناوري

  ن دانشروند پژوهش در حوزه ترجما  دکتر نصیري نژاد  18/4/1396 4

 Theoretical Domains Framework to Assess Barriers  دکتر کریم زاده   25/4/1396 5

to Change for Planning Health Care Quality 

Interventions: A Systematic Literature Review   

 Developing Theory-informed Behavior Change  دکتر سنجري  1/5/1396 6

Interventions to Implement Evidence into Practice: 

A Systematic Approach Using the Theoretical 

Domains Framework 

 Making Psychological Theory Useful for  دکتر رحیمی مقدم  8/5/1396 7

Implementing Evidence Based Practice: A Consensus 

Approach 

 


