
 (1401)در سال دانشگاه علوم پزشکی بوشهرهای واحد ترجمان دانش فعالیت

 

 هاگیری از دانش حاصل از پژوهشترجمان و اثرگذاری دانش در راستای بهره کارگروهتشکیل  .1

 بخشی بین تعامل تسریع و تسهیل جهت دانشگاه تحقیقاتی مراکز و هادانشکده در دانش ترجمان نمایندگان تعیین .2

های منتخب به یافته و انتقال نتایج طرحهای پایانترجمان و اثرگذاری دانش جهت بررسی طرح کارگروهبرگزاری جلسات منظم  .3

 ذینفعان پژوهش 

ها و مردم، یافته منتخب جهت انتقال به جامعه مخاطب )اعّم از رسانههای پایاناز تعدادی از پژوهش در قالب پوستر تولید محتوا .4

 گذاران، صنعت و ...(تسیاس

 های ذینفع در قالب مکاتبات رسمیهای پژوهشی مرتبط به معاونتارسال پیام .5

کارگیری نتایج یافته جهت بهتشکیل جلسات ترجمان دانش با معاونت بهداشتی دانشگاه درخصوص دو عنوان طرح پژوهشی پایان .6

 پژوهش

یافته جهت ی قلب بوشهر درخصوص یک عنوان طرح پژوهشی پایانتشکیل جلسات ترجمان دانش با مدیریت بیمارستان آموزش .7

 کارگیری نتایج پژوهشبه

یافته طرح پژوهشی پایان یک عنوان دانش ترجمان خصوص در بوشهر فارس خلیج شهدای بیمارستان و درمان معاونت با مکاتبه .8

 کارگیری نتایج پژوهشجهت به

 یطرح پژوهشعنوان دو  ایجنت یو اجرا یبردارآموزش و پرورش استان بوشهر جهت بهره یجلسه با معاون آموزش لیمکاتبه و تشک .9

 آموزش و پرورش استان یآموزش یازهاین تیبا اولو یپژوهش یهاطرح یهت اجرانامه با آموزش پرورش جو انعقاد تفاهم

 کارگیری نتایج پژوهشیافته جهت بهطرح پژوهشی پایاندرخصوص دو عنوان  بوشهر شهرداری با مکاتبه .10

 (1401ماه بهمن 30برگزاری کارگاه ترجمان دانش و اثربخشی پژوهشی ) .11

 (1401اسفند  10)استی تدوین خالصه سی و های سالمتارزیابی فناوری هایارگاهک برگزاریریزی جهت برنامه .12

 16/12/1401های پژوهشی منتخب و اصحاب رسانه در تاریخ ریزی جهت برگزاری نشست خبری با حضور مجریان طرحبرنامه .13

 های خبرینههای سالمت در رساجهت انتشار نتایج پژوهش

در سال  منتشرشده )خبرهای به صورت مستمر های سالمت کشوریافته دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهشهای پایانانتشار نتایج پژوهش .14

 (خبر 521پایگاه:  در منتشرشده خبرهای مجموع ؛خبر 75: ماهتا پایان بهمن 1401

 اصالح فرآیندهای مربوط به ترجمان دانش در سطح دانشگاه .15

 نتایج پایگاه در دانشگاه هایپژوهش از حاصل پیام انتشار فرآیند  رسانه، محتوای تولید) دانش ترجمان هایفلوچارت تصویب .16

 (30/6/1401در دومین جلسه کارگروه ترجمان و اثرگذاری دانش ) (کشور سالمت هایپژوهش

  (30/6/1401ی دانش )و اثرگذار مین جلسه کارگروه ترجماندر دو ترجمان دانشنامه آیین تصویبو تدوین  .17

 (30/6/1401دانش ) ین جلسه کارگروه ترجمان و اثرگذاریدر دوم بازنگری و تصویب فرم ترجمان دانش .18

 و ترجمان دانش پزشکی رسانیسایت مدیریت اطالعروزرسانی وبطراحی و به .19

 https://rsam.bpums.ac.ir          پزشکی رسانیسایت مدیریت اطالعهای برگزیده از طریق وبانتشار نتایج پژوهش .20
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