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لزوم ایجاد واحد ترجمان دانش در دانشگاه

ثراکنتايجماامیشوند،انجامتحقیقاتیوعلمیمراکزوهاهنشگادادردیمتعدپژوهشهای-
.تنیسمستثنیقاعدهاينازنیزايرانکشور.شوندنمیکاربردیياوشدهرهاتمطالعاينا
يران،ادرپزشکیعلومحوزهدرعلمیتولیداتافزايشورشدعلیرغممیدهدنشانآمارها-

ردکاربردیجايگاهومیيابدخاتمهکتابخانههاوآرشیوهادرآنهاازبسیاریسرانجام
.نیستانتظارشان

شواهدبرمبتنیکارکردهایواستخراجبردرمانیوبهداشتیهایسیستمتمرکزامروزه-
درژوهشپيافتههایونتايجبودنعملیاتیراستایدرهاسیاستگذاریواستشدهاستوار
.استافزايشحال

به“2004سالدرسالمتبهبودبرایدانش“عنوانبابهداشتجهانیسازمانگزارش-
هایمسیستهمهیواثباتراپزشکیدانشازبرداریبهرهوتولیدبینشکافوضوح

.استکردهتوصیهدانشترجمانهایاستراتژیتقويتبهرادرمانیبهداشتی



لزوم ایجاد واحد ترجمان دانش در دانشگاه

عملچهآنومیدانیمآنچهبینشکافدانش،تولیدافزونروزافزايشوجودبا
ينترمهمعنوانبهدانشگاهها.باقیستهمچنانسالمتحوزهدرکنیممی

بادانشندهکنمصرفسازمانهایبامناسبیرابطهاستالزمدانشتولیدمنابع
تعاملمنظوربهدانش،ترجمانروينااز.باشندداشتهآنازبرداریبهرههدف
تاوضوعمانتخابازمختلفهایبخشدرکنندگاناستفادهوپژوهشگرانبین

مورد،کندمیبیشتررادانشازبرداریبهرهامکانکهنحویبهآن،انتشار
هدفباپزشکی،علومهایدانشگاهدرراستاايندرلذا.باشدمیتوجه

قبیلزادانشکنندگانمصرفجهتدانشگاهعلمیتولیداتنمودنکاربردی
درمانی،یبهداشتخدماتکنندگانارائهاران،ذسیاستگومديرانمردم،وبیماران
دانشجمانترواحدمخاطبین،سايروفناورانصنايع،صاحبانکنندگان،تولید
.استگرديدهايجاد



هدف ترجمان دانش تغییر رفتار است

السئوطراحیابتدایازانکهبرایمحققینرفتارتغییر
آنترجمانبهآن،نتایجگزارشوپژوهشانجامتاپژوهش

.بیاندیشند
کهیصورتبهخدمتگیرندگانودهندگانارائهرفتارتغییر•

.نمایندرفتارعلمیشواهدبرمبتنی
شواهدزاآگاهاینکهبرایمدیرانوسیاستگذارانرفتارتغییر•

.نمایندگیریتصمیم



مفاهیم ترجمان دانش
:دانشانتشار

وحقیقتنتایجدلازاساسیمفاهیمیااصلیپیام هایاستخراجشامل
سایروگیرنده هاتصمیمقبیلازهدفگروه هایبهآنهارساندن
دادنقراردسترسدرازمراتببهدانشانتشارمفهومذینفعان،

درارائهوعلمیمجالتمانندمعمولراه هایطریقازپژوهش ها
.استترگستردهوفراترهمایش ها

:دانشانتقال
بعدوهمدآدجووبههشوپژهیداابتدادرآنخطیکهماهیتباییندافر
.دمیگیرارقرانبررکارختیاادرآننتایجخردرآودمیشومنجااهشوپژ

:دانشترجمه
حلییعندانشتبادل.شدمیمطرحدانشانتقالعنوانتحتقبال

طریقازکهزانتصمیمساوانهشگروپژبینهمکاریطریقازمسائل
نشداموثردلتبا.یدآمیستدبهیافته هادلتباوتتباطااردیجاا

طریقازوستاانهشگروپژوزانساتصمیمبینتعاملممستلز
بهتتحقیقادبررکاورنتشاا،تولیدی،یزربرنامهنچویندهاییآفر

تعباربهودمیشومنجااشدهبرنامه ریزیپیشازوهدفمندصورت
ستدبهدانشانتقالدرکهاستیافته هاییآنکردنکاربردیکامل
.استآمده



مفاهیم ترجمان دانش

متصمیبرایراپژوهشیمحتوایکهاستفرایندیدانشترجمان

درهاکاالوخدماتمحصوالت،تولیدکنندگانوسیاستگذارانگیران،

.کندمیفراهمدرمانوبهداشتحوزه

ازهشپژوبرمرتبطهایفعالیتهمهبرناظروابزاریکمانندهمچنین

ترجمان.میشودحاکمدانشازاستفادهودانشانتقالدانش،تولیدجمله

بهیپژوهشهاییافتهسنتزتبادل،تولید،عملیاتیدیدگاهازدانش

وتبهداشحوزهپژوهشگرانتعاملازمعلولیوعلیرابطهیکواسطه ی

.باشدمیدانشازگانکنندهاستفادهودرمان

تغییردایجاتاپژوهشیسوالیکگیریشکلزمانازفراینداینشروع



دامنه فعالیت های ترجمان دانش

 سوال ”زمان شکل گیری فعالیت ها از كلیهفرآيندی است كه
:را در بر مي گیرد“ ايجاد تغییر”تا “ پژوهش

سوال پژوهش -1
مشارکت دینفعان در تحقیق-2
تولید محصول، طرح انتشار نتایج-3
مدیریت تغییر -4



یرساوخاصپژوهشیکازمنتجاطالعاتمبنایبرکهکسانی
اثیرگذار،تتصمیم.گیرندمیتاثیرگذارتصمیمیکموجود،اطالعات
اختارها،سدررامداومتقریباوملموستغییریککهاستتصمیمی

.کندمیایجاد...وکاریکانجامهایروشها،قانون

سیاستيتصمیم

ایحرفهتصمیم

رفتارتغییربهتصمیم

تعریف مخاطب پژوهش



شناسایی مخاطب پژوهش

 چیست؟سوال  یا سواالت اصلی مطالعه

 است؟این سوال برای چه کسانی مهم پاسخ

 شوند؟به این سوال پاسخ داده نشود چه کسانی متضرر میاگر

 کند؟کسی حاضر است برای پاسخ این سوال هزینه چه



انواع مخاطبان پژوهش 

مختلفدر سطوح تصمیم گیرندگان نظام سالمت •

مختلفدر سطوح ارایه دهندگان خدمات سالمت •

عمومیمخاطب گروه های مختلف •

پژوهشگران•



شیوع سرطان روده بزرگ، در کرمانشاه رو به افزایش است  .

 مهار ژنstmn1تکثیر و زنده مانی سلول های سرطانی مختلف
.،علی الخصوص سلول های با منشا پروستات را کاهش می دهد

 نتایج مطالعه نشان داد سطح سالمت پایین در میان فقرا در
.مقایسه با افراد با درآمد باالتر بیشتر است

می استفاده از انما با بتادین در کاهش عفونت بعد از بیوپسی
.تواند موثر باشد

http://news.research.ac.ir/content/21505/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
http://news.research.ac.ir/content/21503/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%DA%98%D9%86-stmn1%D8%AA%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%8C%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D8%AF.
http://news.research.ac.ir/content/21521/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA.
http://news.research.ac.ir/content/21528/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%BE%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.


به نظر شما
؟می توان خبر پژوهشی را یک خبر رسمی دانستآیا 



خبر رسمی


.رسمیسندیاستکهدربردارندهاطالعاتی،باارزشخبریکافیاستيکخبر


.نیستتبلیغاتیمتنيکرسمیخبر


مخاطبباایرسانهجذابیتهایايجادوسیلهبهکهاستسادهارتباطیوسیلهيکرسمیخبر

.کندمیبرقرارارتباط


میرسانیاطالعآنخاصهایوضعیتدربارهومالحظهقابلرويدادهایدربارهرسمیخبر
.کند


.شودمیديدهتدارکهارسانهبهارسالبرایرسمیخبريک


میرارقرسانهيکدستدروقتیافراد/فردسویازارسالیرسمیخبرکهاستآنبرانتظار
اطبانمخسویازمضاعفتوجهيکنوعیبهوبیاوردارمغانبهراخبریپوششازنوعیگیرد
باشدداشتههمراهبهرا



بخش های مختلف یک خبر

خبرعنوانیاتیتر
(خبریلید)آغازینپاراگراف
(اصلیبخش)خبرمتن

خبرمنبع
اطالعاتوتاریخدرج



تیتر یا عنوان خبر
وهاانهرسکهاستچیزیاولینداردکهخاصیبرجستگیوموقعیتخاطربهخبر،عنوانياتیتر

.کنندمیمطالعهراآنخبربامواجههنگاممخاطبین،

باشدنداشتهابهاموبودهروشنبايدخبرعنوان.

شودخبرمتوجهباالفاصلهخبرعنوانخواندنباخواننده.

نباشدسوالیخبرعنوان.

بهتر،ترکوتاهخبرعنوانچههر.

باشدداشتهفعلانتهادر.

مهمهخوانندجذببرایخبرعنواندراولکلمه(غیرهوکهبه،در،از،)نشودشروعاضافهحروفبا

.است

کرداجتناببايدخبریعنواندرهاواژهشکستنياتکراراز.

غیرمستقیمقولنقل



.بدهدتغییرراافرادهورمونیسیستمتعادلمی تواندخوابانسدادیآپنه

.کندیجلوگیرآنژیوگرافیطیحاجبیمادهازناشیکلیویحادآسیبتواندازمیکروسینداروی

.کنندکمکپزشکبهپستانسرطانزودهنگامتشخیصدرمیتوانندژنتیکیتستهای

.دادندنشانقارچیضداثراتقرمزوطالییدوساله،درمنههایدوستچربیعصارههایازبرخی

وشمدرمتآمفتامینعودبرمهاریاثراتدارایخواب،ازمحرومیتباتستوسترونوپروژسترون

.هستندصحرایی

.داشتصحراییموشدربیشتریخوراکیجذبجدیدداروییشکلدررزوراترولداروی

دانشجویانوعلمیهیاتاعضایتوسطبالینیوآموزشیفعالیتهایاجرایدرحرفهایاخالق

.میشودرعایتکرمانشاهپزشکیعلومدانشگاهدندانپزشکی

.دشوقلبیعوارضباعثمیتواندچپسمتپستانسرطانبهمبتالبیماراندردرمانیپرتو

http://news.research.ac.ir/content/20898/%D8%A2%D9%BE%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%87%D8%AF.
http://news.research.ac.ir/content/21295/
http://news.research.ac.ir/content/21289/
http://news.research.ac.ir/content/20990/
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.21292.fa
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.21294.fa
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.20896.fa
http://news.research.ac.ir/find.php?item=1.140.20941.fa


مینوشتهکلمه300حداکثروذیلمواردشاملبخشسهدرپژوهشیپیاممتن
.شود

(کلمه50)هایافتهاهمیت

(کلمه150)هایافتهمهمترین

(کلمه100)نتایجکاربردبرایپیشنهاد

نحوه نگارش متن پیام پژوهشی



 پیام پژوهشی مترادف با چکیده مطالعه نیستمتن.

باید به زبان ساده و برای عموم مردم نوشته شده باشد .

زبران در موارد تخصصی نیز می بایست نهایت تالش صورت گیررد کره بره

.  ساده و با کمترین تعداد اصطالحات تخصصی نوشته شود

حات در صورت نیاز به استفاده از اصطالحات تخصصری تعریفری از اصرطال

.داخل پرانتز گذاشته شود

البته ساده نویسی نباید اعتبار علمی مطلب را به خطر بیندازد.



پاراگراف آغازین یا لید متن خبر

شدهنامگذاریلیدآيد،میآناولپاراگرافدرکهخبرمتنقسمتمهمترين
.است

منظوربهکهاستهدايتگرورهبرمعنایبهLeadلیدانگلیسیواژه.
ازیاخالصهلید.شودمیآوردهمتنخواندنبهخوانندهترغیبوراهنمايی
ردوچهلتابیستجملهدويايکحاویکهاستخبرقسمتمهمترين

ازترخیمضصورتبهلیدمعموال.باشدایکلمهشصتتاسیتعاريفبرخی
شدگفتهکههمانطوروشودمیBoldبولدفنیاصطالحبهواستخبرمتن
.استمتنخوانندهبهکاربرانترغیبجهت



برجسته سازی عناصر در لید

کهلید
کیلید

کجالید

چهلید

چرالید

چگونهلید



بخش اصلی 

خبراصلیشاکلهکهاستپاراگرافهايیشامل،Bodyيااصلیبخش
.دکننمیارائهمخاطببهراخبریاصلیخوراکودادهتشکیلرا
بنایمبربايدپاراگرافهرکهاستمهمبسیارمسالهاينبهجهتو

فپاراگراتمامحالعیندر.شودنهادهبناخودقبلیهایپاراگراف
وتیترازماعخبر،کلیساختاربتوانندخودکلیتدربايدخبريکهای

.کندپشتیابیرااولیهپاراگراف



پنج ویژگی یک خبر رسمی خوب

 شفافیتClarity

مختصر بودنConciseness

صحتCorrectness

بودنکنندهمتقاعدCompelling

 کامل بودنComplete



خوبپنج ویژگی یک خبر رسمی 
شفافیت

برتانخمحتوایبهبردنپیبرایشمامتنکندوکاوبهناچارنبايدمخاطبان
.شوند

پاسخگویفوراتمیبايسنیزشماوباشدداشتهشفافیتیتربايدشمارسمیخبر
خبردرچراوکجازمانی،چهچیزی،چهکسی،چهيعنیاصلیپرسش5

.باشیدرسمیتان

دهیدجلوههستآنچهازبیشرانتانداستاخواننده،کردنگمراهبانکنیدسعی.
باشیدشفاف



خوب پنج ویژگی یک خبر رسمی 
مختصر بودن

.بپردازيدمطلباصلبه•
جودمواستانداردهایاساسبرپژوهشیخبرصحیحومناسباندازه•

.کنیدرعايترا

ممکنحداتراپژوهشیخبر/پیاموبگذاريد،کناررااضافیتوضیحات•
.کنیدبیانفورا



خوبپنج ویژگی یک خبر رسمی 
صحت

است،حیاتیاعتمادمخاطباندقتواطمینانازصحتخبربرایکسبوحفظ.

باشدرسمیبايدبیغرضبودهوصحتکاملداشتهخبر.

درفتخواهازبیناغراقکردهويااطالعاتنادرستارائهکنید،اعتبارشمااگر
.کندومیتواندايجاددردسر



خوبپنج ویژگی یک خبر رسمی 
کامل بودن

چگونهو،کجازمانیچهچیزی،چهکسی،چهمورددرجزئیاتارائهبهحتما•
.بپردازيد

کنیددقتاماخبربگنجانید،دررانتانداستابامرتبطريزجزئیاتهمهنیستالزم•
بهوالکموتمامتان،اصلیداستانتانیاندازيدقلمازراآناصلینکاتکه

.شودبیانوضوح



خوبپنج ویژگی یک خبر رسمی 
متقاعد کننده بودن

.رکندهتپیداکنیدکهآنرامتقاعدکنندخبرتانديدجالبیبرایزاويه•



.  ترکیب سیر و لیمو باعث کاهش چربی های مضرر خون و تصلب شراین می گردد

علتينشايعترهمچنین.استامروزیطبدراهمیتبامسئلهيکشرائینتصلب
ترکیبتحقیقايندر.میباشندعروقیوقلبیبیماريهایحاضرعصردرمیرومرگ

تشکیلپالکهایرویبرآنوتاثیرخونلیپیدهایکاهشبرایلیمووسیرجوشانده
نیوزلندیسرخرگوش24رویبرماتحقیقات.شداستفادهقلبائورتعروقدرشده

اينقلبعروقشناسیوبافتخون،آزمايشنتايجاساسبر.گرفتانجامآزمايشگاهی
الکپقطرکاهشباعثهمچنینومیدهدکاهشراخونلیپیدهایمحتوایترکیب
ازآمدهدستبهنتايجبهتوجهبامیشودپیشنهاد.میگرددآئورترگدرشدهتشکیل

پالکرفتنبینازوخون،چربیهایمحتوایکاهشدرآنمفیدنقشوتحقیقاين
.بگیردصورتبیشترجزيیاتبررسیوبیشترمطالعاتعروقیهای

http://news.research.ac.ir/content/20998/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%84%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF.


اسپاس ازتوجه شم


