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از نمايندگان ترجمان دانش در مراكز تحقيقاتي و گروه هاي 
:آموزشي دانشگاه  انتظار مي رودكه

براي استقرار فرايند ترجمان دانش،مطابق   
.زير اقدام نمايندگامهاي عملياتي 
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تعيين سئوال پژوهش:  1گام
براي تدوين سئوال پژوهش مي بايست

)تصميم گيران/ذينفعان(گيرندگانينيازهاي تصميم  
كه از نتايج تحقيقات شما استفاده مي كنند از   

قبل شناسايي شده و به صورت  
.درآيدموضوع پژوهشي 
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توليد دانش: 2گام 
براي  شواهد قوي و قابل استفاده  براي توليد دانش مي بايست از 

در سطوح  ) تصميم گيران(و قابل اطمينانتصميم گيري درست 
.مختلف استفاده نمود



Dr. Sogand Tourani 8

انتقال دانش: 3گام 
در جهت سازوكارهاي مناسب براي انتقال دانش مي بايست از 

آنها  به مخاطبين پژوهش هاي سازمان انتشار نتايج 
استفاده كرد، تا امكان انتقال به صورت مناسب  

.ميسرگردد
براي انتقال  تعيين و انتخاب سازو كارهاي مناسب بايد در فكر 

.دانش بدست آمده باشيم
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ترويج استفاده از شواهد:  4گام
كه توسط آن بتوان به تصميم گيران  روش ها و راهكارهايي تعيين 

و استفاده  ) بهره برداران(در بهره برداري
.كمك كردنتايج پژوهش بهتر از 
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سوال پژوهش: گام اول
شناسايي نيازهاي تصميم گيرندگاني كه از نتايج تحقيق 

استفاده مي كنند و تبديل آنها به موضوع پژوهش
  

  پژوهشهاي نتايج از توانند مي كه سازمانهايي از جامعي فهرست تهيه
.كنند استفاده آموزشي گروه /تحقيقاتي مركز
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گروه به سازمانهاي  / مركزاعالم زمينه ها و ظرفيتهاي پژوهشي 
.   استفاده كننده

تهيه بانك هاي اطالعاتي از مشخصات و توانمنديهاي پژوهشگران  
گروه و قرار دادن اين اطالعات  / مركز

.در دسترس ساير سازمانها
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:پژوهشي هاي اولويت تعيين 3-1
استفاده كننده از نتايج برگزاري جلسات منظمي با افراد يا سازمانهاي 

.پژوهش براي شناسايي اولويتهاي آنها

گروه در مورد اولويتهاي تحقيقاتي /مركزاطالع رساني به پژوهشگران 
.ساير سازمانها از طريق وب سايت، بانك اطالعاتي و غيره

گروه با حضور نمايندگان سازمانهاي /مركزتعيين اولويتهاي پژوهشي 
.اجرايي و يا استفاده كنندگان از نتايج پژوهش

گروه در /اولويتهاي تحقيقاتي مركزقرار دادن فهرست به روز شده 
.  دسترس پژوهشگران
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:مرتبط هاي

  نتايج از كنندگان استفاده با هدفدار و منظم جلسات برگزاري          
  ايجاد ( متقابل ظرفيتهاي از استفاده و همكاري توسعه براي پژوهش
.)همكاري شبكه
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توليد دانش : گام دوم
توليد شواهدي كه در تصميم گيري ها قابل  

.استفاده باشند

:تحقيقاتي هاي طرح انتخاب اولويت تعيين 1-2
 سطح با "انتقال قابل پيام" توليد به منجر كه هايي پژوهش به دادن اولويت
 يا و منظم مروري مطالعات انجام مانند( شوند مي شواهد از بااليي

  .). . .و باليني راهنماهاي توليد فعاليتهاي
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:مخاطبين همكاري جلب 2-2
 انجام يا طراحي در تحقيق نتايج از بايستي كه هايي گروه دادن مشاركت
.كنند استفاده تحقيق

  طرح انجام كيفيت از مخاطبين اطمينان جلب 3-2

 آموزش يا و پرسشگري انجام هاي پروتكل( كيفيت تضمين برنامه ايجاد
 به نسبت تحقيق نتايج از كنندگان استفاده اطمينان براي )پژوهش كاركنان
.گروه/مركز در شده انجام هاي پژوهش كيفيت

 توسط داخلي صورت به اجرا برنامه پايش( كيفيت كنترل فعاليتهاي انجام
  .تحقيقاتي هاي طرح كليه مورد در )آن از خارج نظارت يا و تحقيق گروه
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       هاي طرح انجام در قبول قابل زمان به توجه 4-2

  تا "پژوهش موضوع شدن مشخص" بين قبول قابل زمان گرفتن نظر در
  .)پژوهش پيشنهاد بررسي فرايند( "پژوهش شروع"

 هاي طرح( آنها انجام در تاخير نبود و ها طرح انجام زمان مدت به توجه
  .)برسند نتيجه به مفيد زمان در بايستي كاربردي

 قالب در نتايج ارايه" تا "پژوهش پايان" بين قبول قابل زمان گرفتن نظر در
  .)پژوهش نتايج ارائه فرآيند( "گزارش
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انتقال دانش: گام سوم
دانش حاصل از طرح هاي جديد در / دانش حاصل از طرح هاي اتمام يافته قبلي(

)فرايند ترجمان دانش
استفاده از سازوكارهاي مناسب براي انتشار نتايج پژوهش و    

انتقال آن به مخاطبين

دان ترجمان هاي طرح انتخاب فرايند تعيين1‐3

 خاتمه هاي پژوهش از يك كدام نتايج كند مشخص كه اي نامه شيوه تدوين
 ارايه سازمانهاي و محققين ساير از غير( مخاطب هاي گروه به بايد يافته

  .يابند انتقال )پژوهشي منابع دهنده
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  :زير موارد در پژوهشگران آموزش ٣-٢

  .آن انجام چگونگي و پژوهش از حاصل دانش انتقال فرايند
.مخاطب به انتقال قابل هاي پيام صورت به تحقيقات نتايج تبديل

ارتباطي مهارتهاي
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3  
  با كه كساني خدمات از پژوهشگران استفاده امكان سازي فراهم

  با ما سازمان در كه افرادي( .دارند آشنايي دانش انتقال مهارتهاي
  نهادهاي و افراد از خدمات خريد يا و كنند مي كار وظيفه شرح اين

.)ما سازمان از خارج
 

  :مخاطبين تعيين 4-3
  طرح تمامي براي پژوهش نتايج از كنندگان استفاده از فهرستي درج
  .تحقيقاتي هاي
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:انتقال قابل پيام تدوين 5-3
 هاي پژوهش از حاصل مقاالت كليه در مخاطبين به انتقال قابل پيام تدوين
  .شوند مي منتشر دانشگاه علمي مجالت در كه دانش ترجمان بر مبتني

)زمان ترين خوشبينانه/محتمل زمان/زمان ترين بدبينانه(
  نحوي به مجالت در آنها انتشار تا مقاالت ارسال زمان است الزم
  نتيجه به معقول زمان در پژوهش از حاصل هاي مداخله كه باشد
  نتايج به سريع دسترسي به گيران تصميم نياز به توجه با( برسند
.)تحقيق
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:نهايي گزارش در پيام درج ٣-٧
 سازمانها كه صورتي به پژوهشي هاي طرح نهايي گزارش چارچوب تدوين

 سادگي به را انتقال قابل پيام تحقيق، نتايج از كننده استفاده افراد يا
   .كنند شناسايي

  :نياز مورد تسهيالت برآورد ٣-٨
 مناسب محتوي تهيه جهت الزم زمان و تجهيزات مالي، منابع بيني پيش
 علمي مجالت در انتشار از غير( ها پژوهش نتايج انتشار و مخاطب گروه

  .)ها همايش در شركت يا و پژوهشي
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شيوه به تحقيقاتي هاي طرح نتايج انتشار 9-3

.الكترونيكي بانك يا سايت وب

.گيرندگان تصميم و مخاطبين با جلسات برگزاري

 نشريات مانند( اختصاصي و عمومي هاي رسانه با منظم برنامه برگزاري
.)جوانان يا زنان به مربوط

10-3 
 در معنوي مالكيت قوانين به توجه لزوم مورد در پژوهشگران راهنمايي 

مجالت در آنها انتشار از پيش ها پژوهش نتايج انتشار مورد
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٣-١١ 
 دانش انتقال براي پژوهشگران فعاليتهاي ارزيابي جهت هايي مالك تعيين
  .پژوهش از حاصل

  
:انگيزه ايجاد و تشويق ٣-١٢

 اعطاي جمله از ،دانش ترجمان هاي طرح تشويق براي سازوكاري تدوين
 .پژوهشگران ترفيع يا ارتقاء براي امتياز
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  :ها پژوهش نتايج از استفاده بررسي ٣-١٣

  هاي پژوهش( شواهد از استفاده ميزان مورد در پژوهشهايي انجام
.گيرندگان تصميم توسط )خارجي يا داخلي

  گيرندگان تصميم رفتار تغيير موجب كه احتمالي موانع شناسايي
. شود مي ها پژوهش نتايج از استفاده براي
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ترويج استفاده از شواهد: گام چهارم
كمك به تصميم گيرندگان براي استفاده بهتر از  

هانتايج پژوهش  

  :آموزشي هاي برنامه برگزاري 1-4
 بر مبتني گيري تصميم" يا و "شواهد بر مبتني پزشكي" مانند هايي برنامه
.مديران يا خدمات دهندگان ارايه براي "شواهد

 بر مبتني گيري تصميم كه ابزارهايي از استفاده ترويج براي هايي برنامه
 مروري مطالعات" شواهد توليد مانند كنند، مي تقويت را شواهد

   ."باليني راهنماهاي" و "سيستماتيك
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  كمك 2-4
 به كمك براي فني هاي كميته در گروه / مركز پژوهشگران شركت       

 هاي گروه نيز و بيمارستانها مديريت اجرايي، سازمانهاي در گيري تصميم
  .مردم و بيماران سالمت از كننده حمايت

   
  :يادآور ارسال 3-4

 كه هايي پژوهش نتايج پيگيري براي ،گيرندگان تصميم به يادآور ارسال   
  .ايم كرده ارسال را آنها نتايج قبالً
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پژوهش مديريت و رهبري مهارتهاي
پژوهي اقدام و مشاركتي اي، توسعه و كاربردي هاي پژوهش
پروژه مديريت
مشتري جذب و بازاريابي مهارتهاي
ارتباطي مهارتهاي
تغيير ايجاد مهارتهاي
)مسئله خالقانه حل /تريز( خالقيت مهارتهاي

قرارداد عقد هاي مهارت و مذاكره فنون
پردازي ايده مهارتهاي

سيستمي تحليل
پتنت ثبت حقوق و معنوي و فكري مالكيت از حفاظت

پژوهش نتايج سازي تجاري مهارتهاي
كيفيت كنترل هاي روش و كيفيت تضمين
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