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 مقدمه:

و یا ارائه در  مجالت معتبر علمیانتشار در  از طریقرا خود های پژوهشی انتظار داشتند که یافته پژوهشگراندر دو دهه پیش 

گذاری و استفاده از نتایج برای به اشتراکی های اخیر، روش جدیدبه اشتراک گذارند. در سال پژوهشگرانها، با سایر کنفرانس

 تحقیقات تحت عنوان ترجمان دانش یا انتقال و مبادله دانش مطرح شده است.

که با ایجاد ارتباط میان پژوهشگران و  اخالقی نظر از دانش صحیح کارگیریبه و تبادل تولید، فرآیند"از است ترجمان دانش عبارت 

شود. در واقع ترجمان دانش می های پژوهشی منجرها، به ارائه محصوالت، خدمات موثرتر و تقویت نظامکنندگان پژوهشمصرف

  ."انتقال نتایج پژوهش ها به محل واقعی آنها است

 .های مختلف جامعه استمحصوالت بدست آمده از ترجمان دانش حلقه مفقوده میان پژوهش و بکارگیری آن در زمینه

برای گذاران انتقال مفاهیم و عدم آمادگی سیاستحجم زیاد اطالعات تولید شده، عدم ارتباط موضوعی مطالب، عدم قابلیت  

سبب شد مرکز توسعه و هماهنگی اطالعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت  ،کارگیری دانش تولید شدهبه

پایگاه در واقع  های سالمت کشور نماید. اینبهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به طراحی و ایجاد پایگاه انتشار نتایج پژوهش

 نماید.های سالمت کشور فراهم میبستری برای مدیریت دانش و کاربردی کردن پژوهش

نام در سامانه مزبور به ثبت خانه معرفی گردید، اقدامپس از اینکه از طرف دانشگاه به وزارت ترجمان دانشدر این راستا، کارشناس 

آموزشی ترجمان دانش نسبت به  هایهای ارائه شده در کارگاهموظف است بر اساس آموزش مربوطهنماید. از آن پس کارشناس می

های این فرآیند بایستی برای تمام طرح های پژوهشی اتمام یافته آن دانشگاه اقدام نماید.تهیه پیام و خبر قابل انتشار از تمامی طرح

ت پذیرد تا تعامل محققان کشور در حوزه علوم پزشکی با آحاد جامعه تحقیقاتی آن دانشگاه حداکثر یک ماه پس از اتمام طرح صور

 تحقق یابد.
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های تحقیقاتی به های تحقیقاتی مبتنی بر ترجمان دانش و فرآیند انتقال نتایج طرحجهت تسهیل و تسریع انجام طرح بر این اساس

معاونت تحقیقات و محصوالت بهداشتی درمانی، نفعان، در جهت بهبود وضعیت سالمت مردم و ارتقای خدمات و مخاطبان و ذی

 گروه ترجمان نموده است. کاردانشگاه علوم پزشکی بوشهر اقدام به تشکیل فناوری 

 گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی بوشهر : معرفی1ماده 

باشد، درراستای دانشگاه میرسانی پزشکی العکه زیر مجموعه مدیریت اط علوم پزشکی بوشهرترجمان دانش دانشگاه  گروه

های پژوهشی به مخاطبین و ذینفعان در های دانشگاه و به منظور تسهیل و تسریع فرآیند انتقال دانش حاصل از نتایج طرحسیاست

ان، و رفاه آحاد جامعه تشکیل شده است. باور این است که با ترجمه و انتقال به موقع دانش به مخاطبین و ذینفعالمت جهت ارتقا س

 .و رفاه افراد جامعه را نیز ارتقا دادالمت توان س، میالمتگذاری سریزی و سیاستضمن کمک به برنامه

 رسالت ترجمان دانش: 2ماده 

ها و های انجام گرفته درجهت ارتقای آگاهی، مهارتدانش حاصل ازپژوهش ارزیابی، ترجمه و انتشاررسالت کارگروه ترجمان دانش،  

گروه ترجمان کارتغییر رفتار در مخاطبین سطوح مختلف درراستای هدف نهایی بهبود و ارتقای سالمت جامعه است. به عبارت دیگر 

 باشد.می ها به جنبه های کاربردی برای ذینفعان مختلف جامعه، به دنبال تبدیل نتایج پژوهشبوشهردانش دانشگاه علوم پزشکی 

 

 انداز: چشم3ماده 

سالمت و تواند نیازهای مختلف جامعه را در حوزه رسالت دانشگاه شامل حوزه دانشگاه آن است که میمعاونت تحقیقات چشم انداز 

به نحو مناسب شناسایی کرده و با به کارگیری فرآیند ترجمان دانش از تولیدات پژوهشی جهت پاسخگویی به این  بهداشت جامعه

 .نیازها استفاده نماید

 هافعالیت : 4ماده 

 غ برای اعضای آنبالصدور او  معاون پژوهشیانتخاب نمایندگان ترجمان دانش به پیشنهاد - 1 
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های تحقیقاتی و پایان های ترجمان دانش در انجام طرحآموزش اعضای هیئت علمی و پژوهشگران برای استفاده از مهارت -2

 زشکیپ، پزشکی و دندانت تکمیلیالهای مقاطع تحصینامه

های ترجمان دانش جهت استقرار فرآیند ترجمان دانش در هایی در زمینه چگونگی تولید پیامتدوین راهنماها و دستور العمل -3 

 سطح دانشگاه

 در هر معاونت  نظارت و ارزیابی عملکرد نمایندگان ترجمان دانش -4 

 شیارژوههای پژوهشی ارائه شده در سامانه پهای ترجمان دانش طرحبررسی پیام -5 

 .های تحقیقاتیهای ترجمان دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرحبرگزاری نشست- ۶ 

 رسانیها جهت اطالعو تهیه پوستر آن های منتخب ترجمان دانشمعرفی طرح- ۷ 

 مت کشورالهای سپایگاه نتایج پژوهشهای انجام شده در دانشگاه از طریق های ترجمان دانش مستخرج از پژوهشانتشار پیام- ۸ 

 های مرتبطهای منتخب ترجمان دانش در سایت دانشگاه و خبرگزاریرسانی طرحالعاط -9 

 اهداف گروه ترجمان دانش: 5ماده 

و کمک به انتقال تولیدات علمی به  بوشهرریزی و توسعه دانش مذکور در دانشگاه علوم پزشکی از اهداف اصلی این بخش، پایه 

تحقیقاتی پایان یافته دانشگاه را  هایطرح به مربوط اطالعات دارد نظر در دانش ترجمان مدیریت. است واقعی آن در جامعه ذینفعان

تسهیل و  را نفعاناختیار قراردادن دانش تولید شده به مخاطبین و ذی بررسی و با استفاده از فرآیند ترجمان و تبادل دانش، روند در

 .دتسریع نمای

بین محققان به عنوان تولیدکنندگان دانش جدید و افرادی که از آن بهره  ترجمان دانش یک فرآیند تعاملی و تبادلی موثر اساساً  

پژوهش نکته اساسی  چرخه مراحل تمام در دانش تولیدکنندگان و کنندگانمصرف بودن  هم است. به همین دلیل درکنار ،گیرندمی

 نتایج تروکاربردی بیشتر اشاعه باعث آنها مخاطبین به هاپیام صحیح رود. بنابراین انتقالمی برای موفقیت ترجمان دانش به شمار

 .شودها میپژوهش
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 مخاطبین: 6ماده  

پژوهشگران و عموم مردم،  ها ورسانه مخاطبین ما .تواند متغیر باشدنحوه انتقال پیام ترجمان دانش براساس گروه مخاطبین می 

گذاران مدیران و سیاست ، نظام سالمتگذاران دهندگان خدمات سالمت، مدیران و سیاستو ارائه ، متخصصینپژوهشی سیاستگذاران

کننده ایجاد فرهنگ ترجمان دانش پل ارتباطی بین پژوهشگران و جامعه استفاده با حوزه صنعت هستند که و خارج از نظام سالمت

پژوهش از بسیاری درمقابل دارند، را خود یویژه وکاربران بوده سوال سازمانی خاص  بهها در پی پاسخ برخی پژوهش کنند.برقرارمی

و  کاربران دراختیار هاکه الزم است این پیام ؛دنمنتشر نمایهای مرتبط با نیاز عموم مردم را توانند پیامها درحوزه علوم پزشکی می

 .نیاز اطالعاتی خود را در زمان کمتری برطرف کنند. تا بتوانند قرارگیرد ذینفعان خود

 کارگروه ترجمان دانش هایو فعالیت وظایف : 7ماده

 ها و مراکز تحقیقاتیهایی برای استقرار فرآیند ترجمان دانش در دانشکدهتدوین راهنماها و دستورالعمل -

 ها به مراجع ذیربط ها و برنامهانعکاس سیاست -

 های تشویقی جهت ترویج فرایند و توسعه ترجمان دانش در میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تعیین سیاست -

 یهای تحقیقاتکارگیری فرآیند ترجمان دانش در طرحها و مراکز تحقیقاتی از نظر بهارزیابی دانشکده -

 هابا تاکید بر اولویت رپژوهشیا سامانههای ترجمان دانش ارائه شده در اعالم نظر در مورد طرح -

 های ترجمان دانش ها و سمینارهایی در مورد فعالیتبرگزاری کارگاه -

 های تحقیقاتیبرگزاری جلسات کارگزاری دانش برای برقراری ارتباط بین پژوهشگران و ذینفعان طرح  -

 های دانشگاهیتقدیر در جشنواره های منتخب ترجمان دانش برایمعرفی طرح -

 های سالمت کشورهای تحقیقاتی از طریق پایگاه نتایج پژوهشانتشار نتایج طرح -

 

 اعضای کمیته علمی ترجمان دانش : 8ماده
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 سال 2برای مدت  محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه تونامع الغو اب به پیشنهادنفر و  14 از کمیته علمی ترجمان دانش متشکل 

 . .شوندمنصوب می

 معاون تحقیقات و فناوری  .1

 مدیر توسعه پژوهش .2

 رسانی پزشکی و منابع علمیمدیر اطالع .3

 های بالینی بیمارستان شهدای خلیج فارسرئیس مرکز پژوهش .4

 معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی .5

 مدیر اجرایی پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج  .۶

 روابط عمومی کارشناس امور بین الملل .۷

 مدیر موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس .۸

 ترجمان دانشکارشناس  .9

 سنجیکارشناس علم .10

 کارشناس پژوهشی .11

 ترجمان دانش نمایندگان : 9ماده

معرفی های دانشگاه و معاونتهای آموزشی ترجمان دانش نیز شامل افرادی است که از سوی مراکز تحقیقاتی و گروه نمایندگان

سازی فرایند ترجمان دانش در گروه آموزشی یا مرکز تحقیقات خود دبیرخانه ترجمان دانش، جهت فعالشده تا به نمایندگی از 

های آموزشی و مراکز تحقیقاتی در زمینه ترجمان دانش با کمک این نمایندگان انجام فعالیت نمایند. نظارت و ارزیابی عملکرد گروه

  .خواهد شد

 :سیاستهای حمایتی و تشویقی : 10ماده



 

1/8/1401  

دپ/1721/71/20  

های دانشجویی در هفته نامههای پژوهشی و پایانهای برتر ترجمان دانش در دو بخش طرحمعرفی و تقدیر از طرح -

 پژوهش 

 معرفی و تقدیر از هیات علمی برگزیده در حوزه ترجمان دانش در هفته پژوهش  -

 های کاربردیطرحتخصیص اعتبار و حمایت مادی از  -

 دانشسازی ترجمانهای توانمنداعضای هیات علمی و مدرسان جهت برگزاری کارگاهتخصیص اعتبار و حمایت مادی از   -

رسید و جهت اجرا به معاونت تحقیقات و  کارگروه ترجمان دانشبه تصویب  30/0۶/1401ماده در تاریخ 10این آیین نامه در  

 .غ گردیدالفناوری اب


