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کشور اول در اخرین گزارش

منطقه MENAجهان
منطقه کشورهای 

سند چشم انداز

قطرقطرسوئیس201266/1449/1512/19رقابت پذیری جهانی

گرجستانعربستانسنگاپور2013145/18516/1820/23فضای کسب و کار 

اماراترژیم صهیونیستینروژ201189/1879/1911/24توسعه انسانی

عربستانرژیم صهیونیستیامریکا201155/604/56/7استهداد جهانی

بحرینبحرینهنک کنگ2013168/17715/1519/20ازادی اقتصادی

اماراتاماراتنروژ2012102/14211/1613/19رونق اقتصدادی

قبرسرژیم صهیونیستیسوئیس2012104/14112/1514/20نوائری جهانی

بحرینرژیم صهیونیستیسوئد2012104/14213/1715/19امادگی شبکه ای

قبرسرژیم صهیونیستیسوئد201294/14612/1813/20اقتصاد دانش

قبرسرژیم صهیونیستیسوئد201275/1468/189/20دانش

قبرسمصرسوئیس2012114/13213/1812/20عملکرد زیست مخیطی

مصرمصرلتونی2012118/13214/1813/20روند عملکرد زیست مخیطی

تعداد اسناد 

منشر شده
ایرانایرانامریکا201117/2261/221/24

H ترکیهرژیم صهیونیستیامریکا201151/2383/223/24شاخص

ترکیهرژیم صهیونیستیسنگاپور200983/11811/169/13عملکرد رقاتبی صنعت

ترکیهایرانامریکا201217/1851/172/22تولید ناخالص داخلی

شاخص علم

منطقه MENA جهانسالشاخص

کشور های 

رقیب در سند 

چشم انداز

سیمای اقتصاد ایران از منظر شاخص های جهانی
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KT
“closing the know-do gap” 

Do

Know
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Definition of KT

KTEC, IUMS 



آید، یک فرایندی با ماهیت خطی است که در آن ابتدا فکر پژوهش بوجود می
سپس پژوهش انجام می شود و در آخر نتایج در اختیار کاربران قرار می 

. گیرد
 یری راهبردی نمی تواند اثر قابل توجهی در تقویت پذیرش و بکارگچنین

باشدنتایج پژوهش داشته 

What is Knowledge transfer؟

KTEC, IUMS 
9



How should it be transferred?

KTEC, IUMS 

Graham I. KT ICEBeRG Symposium 2005

Type of activity Objective Process
Examples

Diffusion Awareness Passive

 Peer reviewed publication

 Conference presentation

 Final report to funders

Dissemination

Awareness 

+

Attitude 

change

Semi 

active
 Journal publication

 academic conference presentations 

Implementation

Attitude 

change +

Behavior 

change

Active+++

 Stakeholder involvement

 Media involvement

 Educational sessions with decision 

makers

 Use of knowledge brokers

در انتقال دانش که بصورت غیر فعال است، تضمینی بر بکارگیری آن در صحنه عمل وجود ندارد و عمالً تغییری در 

.عملکرد ارایه دهندگان خدمات سالمت حاصل نمی شود
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داده ها

(Data)
واقعيت هاي عيني و مجرد در مورد پديده ها
ق داده اعداد خام، تصاوير، کلمات و صداهايي هستند که از طري

مشاهده و اندازه گيري بدست مي آيند
ند ولي اگرچه داده ها به تنهايي قادر به بيان تمام واقعيت نيست

به شکل مواد خام براي تصميم گيري مورد نياز است



KTRU.iums.ac.ir

:هادادهمثال

بار109:قلبضربان

سال75:سن

درجه38:بيماربدندماي
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اطالعات
(Information)

 استمعنيداراي پياماطالعات نوعي
 ود نيز بر گيرنده را دارا هستند بلکه ختاثيرگذارياطالعات نه تنها قابليت

شکل خاصي دارند و براي هدف خاصي سازمان مي يابند

 در واقع آنها به اطالعات تبديل مي شوندارزش به داده هابا افزودن ،
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Information مثال های
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Knowledge
:مثال

استشدهمبتالشديدآنفوالنزايبهبيماراحتماال.

پرستاراننگهداريوحفظمکانيزم هايباآشنايي

کشورسالمتسيستمهاينيازباآشنايي

استدرجه22نوزاداتاقمطلوبدماي



:ازناشی

دانشتراکم
تصمیماتبهبودوتصمیم گیریبرای،
سودآورییابهره وریوفرآیندها
بودن،خردمندبرای
دانشبرآنحاکماصولازکاملیفهم

KTRU.iums.ac.ir

معرفت/ خرد
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خردمثال های 
 پرستاران تصميم گيري براي تربيتNICU

 سالمت روانحيطه در خارجي پرستاران تصميم گيري براي تربيت

درجه22دماي نوزادان در اطاق با قراردادن



پيام (WHAT?) 

مخاطبین ( To WHOM?)

رسان هاپیام  (BY WHOM?) 

انتقالهای روش  (HOW?) 

بررسی تغییرات (Evaluation)

پیامپنج گام انتقال 

1

2

3

4

5
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اهم اقدامات انجام شده برای استقرار 
فرآیند ترجمان، تبادل و 

تجاری سازی دانش
(KTEC)



دانشچگونگی اجرای ترجمان 

در دانشگاه علوم پزشکی ایران

تسهیل) کارگزاریجلساتپژوهشیپروژهشروع1

شروع) پروپوزالپژوهشیپروژه2

پروژه) نتایجانتشارسامانهدردرجیافتهپایانپژوهشیهای3

پایان) دستورالعملنامه4

استقراردر) استقرارنامهشيوهتحقیقاتمرکزیاآموزشیگروه5
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Health Technology 
Development 

Directorate
(HTDD)

سالمتتوسعه فناوری مدیریت 



معاونت تحقیقات و فناوری

آزمایشگاه مرجع 
تحقیقات

مدیریت هماهنگی 
مراکز تحقیقاتی

مدیریت توسعه 
فناوری سالمت

گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش 

(تجاری سازی و انتقال فناوری و دانش)

فکریگروه توسعه نوآوری و مالکیت 

(دفتر ثبت اختراعات)

گروه ارتباط با صنعت

گروه توسعه زیر ساختهای فناوری

مدیریت اطالع رسانی 
پزشکی و منابع علمی

مدیریت توسعه و 
ارزیابی تحقیقات



TTO ت
ری

دی
م

ی
ور

نا
ف

ترجمان دانش

و مالکیت فکرینوآوری 

با صنعتارتباط 

فناوریزیرساختهای 



اهمیت و اهداف ارزشیابی شاخص های اثرات پژوهش

 چه انجام پژوهش براي صرف شده هزينۀ است که اين سؤال
است؟؟؟داشته فايده اي 

 هزينه هايکمبود اصلي، از کشورها چالش براي برخي ديگر
ان بودجۀ پژوهش، نشبراي افزايش دارند نياز است و پژوهش 

است؟؟؟داشته فوايدي دهند که انجام پژوهش 
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اهداف اندازه گیری اثرات پژوهش 
حمایت طلبی) در ،افزايش درک از پژوهش و فرايندهاي آناثبات فوايد حمايت از پژوهش، : 1

.به منظور تغيير سياست ها و رفتار ايشانجامعهو سياست گذاران

پاسخگویی) ست و مصرف شده اکارا و اثربخش نشان دادن اينکه بودجۀ پژوهش به صورت : 2
.پژوهشگران و نظام پژوهشي را مورد  سؤال قرار مي  دهد

تخصیص منابع) ذاري تعيين اين موضوع که در آينده در کدام قسمت پژوهش سرمايه گ: 3
.  موجود انجام پذيردمنابع محدود شود که بهترين استفاده از 

تحلیل) ا درک اين موضوع که چگونه و چرا پژوهش اثربخش است و چگونه مي توان آن ر: 4
.توليد شواهد براي سياستگذاري هاي پژوهشيبهتر حمايت نمود، با هدف 
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حیطه های ارزشیابی
:ونداستفاده مي شکه براي ارزشيابي اثرات پژوهش ها حيطه هايي =

اثر ) تصميم گيريبر 1
اثر ) سالمتبر 2
اثر ) اقتصادبر 3

حيطۀ ) «اجرايي شدن نتايج پژوهش ها»4
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حیطه های ارزشیابی
تعریف نوع اثرحیطه اثر 

بر اثر 
 تصمیم گیری

انجام پژژوهش بژه سژشارش سژازمان 
تصمیم گیر 

سازمان تصمیم گیر برای انجژام پژژوهش،
. منابع مالی اختصاص داده است

گیری تولید مستندات کمک به تصمیم
یدر سطوح بین المللی، ملی و استان

:  لشاممستندات کمک به تصمیم گیری 
آموزشیمحتوی 

 مانند)سیاستگذاران و مدیران برای  :
خالصه ارزیابی فناوری سالمت، 

اسناد سیاستی، سیاستی، 
دستورالعمل ها و یا مصوبات سازمان

(های تصمیم گیر
 راهنمای های : مانند)دهندگان ارائه

(بالینی و بهداشت عمومی
 (انابزار کمک تصمیم بیمار)بیماران
مردم
دانشجویان

استشاده از نتایج پژوهش هژا در تهیژه
مستندات کمک به تصمیم گیری 

مستندات کمک به تصژمیم گیژری شژامل
موارد ذکر شده بعژالوه مطالعژات مژروری 

منظم
28



حیطه های ارزشیابی

ایجاد 
اثرات 
سالمتی

ی، اثر بر شیوع و بروز بیمار
مر کیشیت زندگی و یا طول ع

: تواند از مسیرهای زیر ایجاد گردداثرات سالمتی می  
ری اجرای مداخالت اثربخش در سطح جامعه برای پیشگی

از ابتال به بیماری 
اثر بر رفتار مردم و اثر بر رفتار بیماران
زایی و تعیین ایمنی/ تشخیص ارزان تر، سریع تر، دقیق تر 

تشخیص ایمنی
مدیریت مناسب تر بیماران بستری
اجرای روش های درمانی و یا حمایتی اثربخش
مژال شناسایی گروه های پرخطر برای ابتال به بیماری و اع

مداخالت مناسب
ای ایجاد مداخالتی برای بهبژود وعژعیت تعیین کننژده ه

ه های مانند عوامل خطر قابل اصالح، تعیین کنند)سالمت 
(اجتماعی و تعیین کننده های زیست محیطی

ت ارائه ایجاد مداخالتی برای بهبود وععیت وععیت کیشی
ت، شامل مقبولیت، دسترسژی، مناسژب)خدمات سالمتی 

(اثربخشی، کارایی و ایمنی
سایر موارد
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حیطه های ارزشیابی

ایجاد 
اثرات 

اقتصادی

اثر بر درآمدزایی و افزایش
کارایی در سطح فرد و 

سازمان 

اثرات اقتصادی شامل درآمدزایی و افزایش کارایی که 
: می  تواند از مسیرهای زیر ایجاد گردد

تولید محصول یا خدمات قابل فروش جدید
 ت و یا افزایش کیشی)بهینه نمودن کاال و یا محصول قبلی

(کاهش هزینۀ تولید
ایجاد کار آفرینی دانش بنیان
 اجرای مداخالت مبتنی بر شواهدی که منجر به کاهش

انی تعداد روزهای ازدست رفتۀ کار به علت بیماری یا ناتو
گردد( بستری در منزل و یا بیمارستان)
 اجرای مداخالت مبتنی بر شواهدی که منجر به کاهش

.هزینه های مستقیم بیماران و نظام سالمت گردد
سایر موارد
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حیطه های ارزشیابی

اجرایی 
شدن 
نتایج 
پژوهش

 استشاده از نتایج
در سیاست پژوهش ها 

ملیگذاری های 
داخل و خارج از )

(بهداشتوزارت 
 از نتایج استشاده

در سیاست پژوهش ها 
، استانیگذاری های 
و شبکه دانشگاهی

بهداشت و درمان 
شهرستان

قرار تصمیم گیری مورد استشادهکمک بهچنانچه مستندات 
ی شدن بگیرند و یا هرگونه دستورالعمل اجرایی مبنی بر اجرای

.  دنتیجه پژوهش در یک جمعیت مشخص صورت گرفته باش

31
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کارگاه مجازی ترجمان دانش
دانشگاه علوم پزشکی ایران: برگزار کننده

مدیریت توسعه فناوری سالمت 
گروه ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش

:تاریخ برگزاری
13/4/1400یکشنبه 

:زمان برگزاري
13/00-9/00

:  محل برگزاري
دانشگاه علوم توانبخشي و سالمت اجتماعي

مدرستوضيحاتعناوین

پخش قران و سرود جمهوری 
اسالمی ایران

قرائت قرآن
سرود جمهوري اسالمي ايران

معرفي اساتيد و شرکت کنندگان

افتتاح کارگاهافتتاحیه
دانشگاه علوم )دکتر سيد حسين محققي کمال 

(  توانبخشي

دکتر پروانه رحيمي مقدمضرورت ترجمان دانش و اهداف کارگاهمعرفی کارگاه

نمخاطبا/ شناسایی ذینشعان
شناسايي ذينفعان يک طرح تحقيقاتي-1
ارائه راهکارهاي عملي براي برقراري ارتباط و تعامل با ذينفعان-2
؟چه چيزي براي مخاطب جذاب و جالب است: شناخت و نياز مخاطب-3

دکتر سارا مينائيان

تولید و مراحل انتقال پیام
تهيه پيام از يک طرح تحقيقاتي و  روش هاي انتقال پيام ارائه شده-1
کشورارسال پيام براي پايگاه نتايج پژوهشهاي سالمت -2

دکتر شبنم رضوي

معرفی طرح نامه و شیوه نامه
استقرار فرآیند ترجمان دانش

دکتر نسرين حسينينمونه پروپوزال و پايان نامه ترجمان دانشيارائه

شرح کار عملی گروهی
انتخاب يکي از موضوعات پژوهشي مورد عالقه-1
تحليل ذينفعان و تکميل فرم آناليز ذينفعان توسط شرکت کنندگان-2
تکميل فرم پيام ترجمان دانش براي مخاطبين طرح هاي تحقيقاتي-3

دکتر پروانه رحيمي مقدم

دکتر نسرين حسيني، دکتر پروانه رحيمي مقدم، دکتر شبنم رضوي، دکتر سارا مينائيانپرسش و پاسخ


