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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 



oTransfer

oExchange

oTranslation

oBrokering
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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 
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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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What is Knowledge exchange

Exchange ideas, 

evidence and 

expertise

Academic staff
Users of research

KTEC, IUMS 
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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
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:هادادهمثال

بار109:قلبضربان

سال75:سن

درجه38:بيماربدندماي
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اطالعات

(Information)
 استمعنيداراي پياماطالعات نوعي

 لکه خود بر گيرنده را دارا هستند بتاثيرگذارياطالعات نه تنها قابليت

نيز 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



:ازناشي

دانشتراکم

تصمیماتبهبودوتصمیم گیريبراي،

سودآوريیابهره وريوفرآیندها

بودن،خردمندبراي

دانشبرآنحاکماصولازکامليفهم

KTRU.iums.ac.ir

معرفت/ خرد
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خردمثال های 
 پرستاران تصميم گيري براي تربيتNICU

 روانسالمتحيطه در خارجي پرستاران تصميم گيري براي تربيت

درجه22دماي نوزادان در اطاق با قراردادن



مراحل انتقال پيام
و

توليد آن
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پيام (WHAT?) 

مخاطبين ( To WHOM?)

رسان هاپيام  (BY WHOM?) 

انتقالهاي روش  (HOW?) 

بررسي تغييرات (Evaluation)

مپیاپنج گام انتقال 

1

2

3

4

5

22Ktru.iums.ac.ir



:  تعيين مخاطبين

گردد؟مي مربوط کساني به چه پيام -1

است؟کساني مفيد چه نتايج براي از آگاهي -2

يرند؟گرا بکار اين نتايج توانند کساني مي چه -3

:مخاطبينشناخت 

در حوزه مطرح مخاطبين تا به حال عملکرد ( 1
شده چگونه بوده است؟

؟چيستحوزه اين دستورالعمل ها در ( 2

ن اختيارات مخاطبيدر حوزه آيا تصميم گيري ( 3
هستند؟

اثر ن روي سايريبر کساني چه بين مخاطبين در ( 4
گذارترند؟

؟در ارتباطنديکديگر با آيا مخاطبين ( 5

23Ktru.iums.ac.ir
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High impact/low influence
Keep satisfied 

High impact /High influence
Key players 

Low impact/ Low influence
Minimal effort 

Low impact /High influence

Keep informed 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3b_Z_xjMYCFYU_FAodaBgADg&url=http://www.projectsmart.co.uk/managing-stakeholders-going-beyond-conventional-wisdom.php&ei=tz58Vb2kLoX_UOiwgHA&bvm=bv.95515949,d.bGQ&psig=AFQjCNEdpKU45-9OvXmcuhaq8MeIoX3-iw&ust=1434292276187087
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP3b_Z_xjMYCFYU_FAodaBgADg&url=http://www.projectsmart.co.uk/managing-stakeholders-going-beyond-conventional-wisdom.php&ei=tz58Vb2kLoX_UOiwgHA&bvm=bv.95515949,d.bGQ&psig=AFQjCNEdpKU45-9OvXmcuhaq8MeIoX3-iw&ust=1434292276187087


اهم اقدامات انجام شده برای استقرار 
فرآیند ترجمان، تبادل و 

تجاری سازی دانش
(KTEC)



اه درخواست از مدیران معاونت تحقيقات و فناوری دانشگ-1

از طرح های پژوهشی مراکز تحقيقاتی% 10جهت تخصيص 

KTECو دانشکده ها به طرح های 
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ه و جلسه با معاونين پژوهشی دانشکده های تابعبرگزاری -2

از طرح های تحقيقاتی به % 10درخواست تخصيص 

KTECهای طرح 
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با اعضای هيات علمی دانشکده های KTECبرگزاری نشست کميته علمی -3

تی سلولی و پيراپزشکی، فناورهای نوین پزشکی، بهداشت و مراکز تحقيقا

ن به ارائه مولکولی، بهداشت کار و تکنولوژی بهداشت محيط و تشویق آنا

.    دانشقالب ترجمان از طرح های پژوهشی در % 10حداقل 

28



ای درخواست از دفتر هماهنگی مراکز تحقيقاتی و روس-4

در KTECدانشکده های تابعه برای معرفی نمایندگان 

مراکز تحقيقاتی و گروه های آموزشی
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تبادل وترجمان، درج فرم پيش نویس طرح پژوهشی -5

در (KTEC PROPOSAL)تجاری سازی دانش 

سيستم پژوهشيار 
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KTECتدوین گردش کار بررسی پژوهشهای -6

سيستم پژوهشيار در 
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تصویب شاخصهای ارزیابی طرح های ترجمان دانش برای-7

:گرنتدریافت 

.باشدبا تعامل مخاطب و پژوهشگر انجام شده •

.آناليز مخاطبين در آنها انجام شده باشد•
.اشدنتایج آنها به صورت پيامی متناسب با مخاطب ارائه شده ب•
.  دنتایج آنها از طریق روش مناسب به دست مخاطب رسيده باش•
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KTECدرخواست اعطای امتياز به فعاليتهای -8

سعاددر سامانه 
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ر دپيام پژوهش تدوین دستورالعمل استخراج و درج -9

انتهای پایان نامه های کارشناسی ارشد و 

(PhD)تخصصی دکترای 
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رای تدریس ترجمان وتبادل دانش به دانشجویان دوره دکت-10

پسا دکتراو (PhD by Research)پژوهشی 

10 93-94نفر در نيمسال دوم سال تحصيلی

17 95-96نفر در نيمسال اول سال تحصيلی
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دانشترجمان سلسله سمينارهای برگزاری -11

(1394آذر ماه )چالشها و فرصتهای مدیریت ترجمان دانش •

(1394اسفند ماه )بازاریابی اندیشه های خالق •

یترجمان دانش، حفاظت از مالکيت فکری و  معاهدات بين الملل•

( 1395دی ماه )
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در تدوین شيوه نامه استقرار فرایند ترجمان دانش-12

مراکز تحقيقاتی و گروه های آموزشی
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ه کارگاه های پيشرفتبرنامه ریزی برای برگزاری -13

در مراکز KTECنمایندگان ترجمان دانش برای 

های آموزشیو گروه تحقيقاتی 
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دانشچگونگی اجرای ترجمان 

در دانشگاه علوم پزشکی ایران

تسهيل) کارگزاریجلساتپژوهشیپروژهشروع1

شروع) پروپوزالپژوهشیپروژه2

پروژه) نتایجانتشارسامانهدردرجيافتهپايانپژوهشیهای3

پايان) دستورالعملنامه4

استقراردر) استقرارنامهشيوهتحقيقاتمرکزياآموزشیگروه5
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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

مدیریت اطالع رسانی 
پزشکی و منابع علمی

مدیریت توسعه و 
ارزیابی تحقیقات



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 


