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و خدمات  دانشگاه علوم پزشکی

زنجان بهداشتی درمانی  



 

 ترجمان دانش 

 

 مان دانشتعریف ترج

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

 محصوالت، خدمات موثرتر و تقویت نظام های پژوهشی منجرمی شود. در واقع ترجمان و مصرف کنندگان پژوهش ها، به ارائه

 . "ها به محل واقعی آنها است دانش انتقال نتایج پژوهش

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

 رسالت ترجمان دانش 

طبین مهارت ها و تغییر رفتار در مخا های انجام گرفته درجهت ارتقای آگاهی، ترجمه و انتشاردانش حاصل ازپژوهش ارزیابی، 

 ارتقای سالمت جامعه رسالت واحد ترجمان دانش در دانشگاه علوم پزشکی زنجان سطوح مختلف درراستای هدف نهایی بهبود و

تبدیل نتایج پژوهش ها به جنبه های کاربردی  است. به عبارت دیگر گروه ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی زنجان، به دنبال

  .برای ذینفعان مختلف جامعه است

 اهداف گروه ترجمان دانش 

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

تحقیقاتی پایان یافته  های طرح به مربوط اطالعات دارد نظر در دانش ترجمان مدیریت. است جامعه استفاده کنندگان واقعی آن در

ذینفعان  تبادل دانش، روند دراختیار قراردادن دانش تولید شده را به مخاطبین و شگاه را بررسی و با استفاده از فرآیند ترجمان ودان

 .تسهیل و تسریع نمایند

ه تولیدکنندگان دانش جدید و افرادی که از آن بهر اساسا ترجمان دانش یک فرآیند تعاملی و تبادلی موثربین محققان به عنوان  

پژوهش نکته  چرخه مراحل تمام در دانش تولیدکنندگان و کنندگان مصرف بودن  درکنارهم می گیرند است. به همین دلیل

 تروکاربردی بیشتر اشاعه باعث آنها مخاطبین به ها پیام صحیح انتقال اساسی برای موفقیت ترجمان دانش به شمارمی رود. بنابراین

 .پژوهش ها می شود نتایج

 نمخاطبی 

 عموم مردم، سیاستگذاران رسانه ها ومخاطبین  نحوه انتقال پیام ترجمان دانش براساس گروه مخاطبین می تواند متغیر باشد، 

ایجاد فرهنگ ترجمان دانش پل ارتباطی بین پژوهشگران و  با ، متخصصین حوزه سالمت و صنعت هستند کهدرمانی و پژوهشی

 دارند، را خود ی ویژه وکاربران هستند به سوال سازمانی خاصها در پی پاسخ برقرارمی شود برخی پژوهش  جامعه استفاده کننده

الزم است این  های مرتبط با نیاز عموم مردم را تولید کنندکهتوانند پیامعلوم پزشکی می ها درحوزه پژوهش از بسیاری درمقابل

ود و همچنین جامعه عمومی می توانند از وکاربردی دانش بین آنها می ش بهتر تبادل سبب لذا قرارگیرد، کاربران دراختیار ها پیام

 .ها بهره ببرند و نیاز اطالعاتی خود را در زمان کمتری برطرف کنند این پیام

 

 

 



 رسانه های انتقال پیام 

 

 

 روشور. ب1

 پادکست .2

 پوستر. 3

 فیلم کوتاه. 4

 

 

 



 

 روشور. ب1

صوص فعالیت تجاری یا علمی می ست که حاوی اطالعات کلی و جزیی در خ شدبرگه هایی ا .  معموال با یک یا با

باشووند. سووایزهای مختلفی توانند دو لت، سووه لت یا چند لت ها میشوووند . بروشووورچند خط تا از هم جدا می

ست که میتوانمی شور یا همون لیفلت این ا شند. ویژگی برو شته با ضای کمی ند دا تواند اطالعات زیادی رو در ف

 تواند ابزاری برای انتقال اطالعات علمی به عموم مردم و رسانه ها باشد. جای دهد و به همین دلیل می

های اجتماعی می روند اما  دلیل محدودیت زمانی مردم برای دسترسی به اطالعات علمی بیشتر به سراغ شبکهبه 

ست  که در کوتاهترین زمان ، می شور یکی از روش های ا شنا کند. اگر تواند برو شما آ بیننده را با جزئیات کار 

ادگی در زیباترین شوووکل ممکن به خواهید مختصووور و مفید خدمات و نتایج تحقیقات خود را در عین سووومی

 تواند باشد. مخاطبین معرفی کنید بروشور یکی از راه های اصلی می

 

 نحوه تدوین بروشور

 آرم دانشگاه در صفحه اول بروشور باشد. .1

 عنوان کار و نام همکاران پژوهش ذکر گردد . .2

 مخاطبین طرح مشخص شود و گروه هدف چه کسانی هستند. .3

 خبر پژوهش مطابق آیین نامه مندرج در وب سایت تهیه گردد. .4

 ه سمات بوده و درخصوص نتایج توضیح بیشتر باشد.پیام پژوهش مطابق پیام بارگذاری شده در سامان .5

 .استفاده کنید از تصاویر با کیفیت باال  .6

 حه انتهایی بروشور آورده شود.برای ارتباط بیشتر ایمیل همکاران یا مجری اصلی در صف  .7

 فکر کنید.ساده   .8

 خالق باشید. .9

 در حفظ اصل محتوا کوشا باشید.. 10

 تا حد امکان از کلماتی که توصیه شونده هستند استفاده نکنید.. 11

 در طراحی بروشور نو آوری به خرج دهید.. 12     

 بروشورهای کوچک طراحی کنید.. 13     

 



نکته : در تدوین بروشور مخاطب را در نظر بگیرید، الزم به ذکر است تمام محتوای تولید شده 

 توسط شما به وزارت متبوع ارسال خواهد شد.

 

 نرم افزارهای تدوین بروشور

 (Adobe In Design CC) سیافزار ادوب ایندیزاین سینرم •

 (Microsoft Publisher) مایکروسافت پابلیشر •

 فتوشاپ   •

  wordاز طریق •

 

 نرم افزارهای دیگری نیز وجود دارد که به راحتی می توانید محتوا تولید نمائید.

 

 پادکست .2

 دکست به عنوان یکی از روش های انتقال پیام انتخاب شده است. پا

شنیداری دارای قدرت نفوذ  سانه  سی به آن و همچنین به عنوان یک ر ستر سهولت تهیه محتوا و د با توجه به 

های پخش ان دسووتگاهها شوونید، همها را روی آنتوان پادپخشهایی که میمعموالً دسووتگاه باالیی می باشوود.

موسیقی دیجیتال هستند که عموماً بسیار کوچک و قابل حمل هستند. در نتیجه کاربر در هر زمان و مکانی قادر 

صوتی خوا ستفاده از محتوای  شنیدن هر بخش از محتوا، جلو و عقب بردن آن،  هد بود،به ا در این روش، امکان 

ر ممکن اسووت. کاربر به هر تعداد بار که بخواهد کارب طرف از هاکنترل سووایر و محتوا از خاص شوونیدن محدوده

 تواند محتوا را گوش دهد در حالی که در رادیو اینترنتی، چنین امکانی به خودی خود وجود ندارد.می

 

 تهیه پادکست  

 هستید.ابتدا خود را معرفی کرده و بگویید از کدام دانشگاه  .1

 عنوان طرح/ پایان نامه را بیان کنید. .2

 نام همکاران طرح را بیان کنید.  .3



 گروه مخاطب را مشخص کنید. .4

 خبر پژوهش را اعالم نمائید. .5

 پیام پژوهش را با توجه به گروه مخاطب بیان کنید. .6

 از ارائه روش کار پرهیز کنید. .7

 نتایج تحقیق را بیشتر شرح داده و پیشنهاد برای کاربرد نتایج را اعالم بفرمائید. .8

 یو و یا دستگاه های ضبط صدا استفاده کنید.توانید برای ضبط صدا از استودشما می     

 

 پوستر. 3

ستر سی میواژه (Poster) پو سی اعالن نامای انگلی شد و در فار شدهبا ستر را معموال برای دادن گذاری  ست. پو ا

ستفاده می ضوعات مختلفی ا شد. به طوری که اطالعات در مورد مو کنند که این اطالعات باید جامع و محدود با

ک صفحه با ابعادی که از پیش مشخص شده است بتوانند این اطالعات را به خوبی جمع آوری و به مخاطب در ی

 .منتقل کنند

 

ستر شد. معموال  ابعاد پو شخیص با شود و برای مخاطب قابل ت صله دور هم دیده  شد که از فا صورتی با باید به 

ستفاده روی دیوارها تهیه می ستر ها به منظور ا سایزهای بزرگ و معموال به پو گردند و دقیقا به همین دلیل در 

ت الزم را منتقل کنند. معموال شوند تا باعث جلب توجه بیشتر باشند و بتوانند اطالعاصورت عمودی طراحی می

پوستر ها کاربرد مشابهی در زمینه های متفاوت دارند ولی به طور کلی جلب توجه افرادی که در حال گذر از یک 

ستر در غالب رنگ ها و واژه های کوتاه  ست. پو ستر ا ستند از اولویت های کاربردی پو خیابان یا مکان عمومی ه

 .یک واقعیت با تبلیغ به مخاطب برساند تواند پیام خود را به عنوانمی

 

 پوستر آموزشی 

موزشی برای بیشتر دیده شدن عملیات تحقیقاتی در مورد یک موضوع خاص مورد استفاده قرار آپوسترهای 

گیرند. این نوع پوسترها بیشتر در محیط های آموزشی کاربرد دارند. مثل دانشگاه ها یا پژوهشکده ها. تفاوت می

ها ر پوستر اصول زیبایی شناسی و رنگآموزشی با پوسترهای دیگر این است که در تمام انواع دیگاصلی پوسترهای 

و فونت ها بسیار مورد توجه و در واقع سرنوشت ساز هستند. اما در پوسترهای آموزشی تنها یک نسخه خالصه 

 .دهدباشد که تمام فرایند علمی تحقیقات را نشان میشده از تحقیقات می



 پوستررم افزارهای تدوین ن

 

 فتوشاپ  •

  wordاز طریق •

لذا  باشد.توانید از تصاویری استفاده کنید که گویای محتوای طرح تحقیقاتی شما میرای تهیه پوستر نیز میب

 توانید از کسانی که با نرم افزارهای تدوین پوستر آشنایی دارند کمک بگیرید.می

 

 فیلم کوتاه. 4

سبت به فیلم بلند، همآثار هنری گفته می هابه گروهی از فیلم سیار کمتری دارد و هم با بودجه شود که ن زمان ب

 شود. بسیار پایین و تجهیزات کم ساخته می

سالید تهیه نمائید  شما می توانید ا صداگذاری کنید و طرح خود را با توجه به گروه در تهیه فیلم  سالید  و روی ا

 مخاطب شرح دهید.

یا می توانید از خودتان فیلم بگیرید یا از کسووی بخواهید به شووما در تهیه فیلم کمک کند و خودتان صووحنه را 

 مدیریت کنید.

 

 ابزارهای تدوین فیلم کوتاه

 (Camtasiaکامتازیا )

 (Storyline) استوری الین

 (Adobe After Effects) افتر افکت

 (Adobe Flash Professional) آدوب فلش

 



 نکاتی که در تدوین کلیه رسانه ها باید مد نظر قرار گیرد:

 مگ باشد.  15. حجم فایل شما کمتر از 1

 دقیقه باشد. 7تا   5. زمان تدوین پادکست و فیلم کوتاه حداکثر 2

 عایت اصول انتقال پیام به گروه مخاطب ضروری است.. ر3

 . با لحن مناسب و رسمی صحبت نمائید.4

 . فایل خود را مجدد بازبینی نمائید و سپس برای واحد ترجمان دانش ارسال نمائید. 5

 .و عنوان طرح را بازگو نمائید نموده . ابتدا خود را معرفی6

 ردد.در تمامی رسانه ها گروه مخاطب باید عنوان گ  .7

. عنوان خبر مطابق با آیین نامه مندرج در وب سایت اداره ترجمان بوده و از ذکر مجدد عنوان طرح به عنوان 7

 خبر جدا خودداری نمائید.

 شرح دهید. توضیحبیشتر در ارائه پیام پژوهش خود ضرورت و اهمیت طرح را بیان نمائید و نتایج کار خود را . 8

کنید ذکر نکردن روش کار حس میدرصورتی روش کار را بیان کنید که )روش کار خودداری کنیدذکر  . از9

 .(پیام پژوهش ناقص باشدشود باعث می

. الزم به ذکر است پیام پژوهش و همچنین رسانه تولید شده زیر نظر استاد راهنما و یا داور بایستی تدوین 9

 گردد.

و قبل از  می باشد واحد ترجمان دانشدر وب سایت  آیین نامه تدوین پیام پژوهشنحوه تدوین خبر و . 10

 مطالعه نمائید.آن را ین رسانه لطفا تدو

 ذیل ارسال نمائید. . بعد از تدوین رسانه فایل خود را به آدرس ایمیل11

 sborji zums.ac.ir knowledget و  zums.ac.ir  

 ،تا پس از بررسی تماس برقرار نمائید ،ترجمان دانش کارشناس واحد 024-33014108سپس با شماره تماس 

 فرآیند ترجمان دانش تکمیل گردد.

https://kt.zums.ac.ir/page/17466/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1
https://kt.zums.ac.ir/page/17466/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1

