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چکيده
مقدمه
فرهنگستان علوم پزشكي از نهادهای معتبر علمي است .برخي از فرهنگستتان هتای جهتان از تتوان و اعتبتار
علمي برای بهبود وضعيت اجتماعي بهره گرفتهاند و به اعتبار علمي اجتماعي دستيافتهاند .با توجه به تحول
چشمگير سالمت در دهههای آينده در ايران ،فرهنگستان علوم پزشكي برای كسب اعتبار اجتماعي ،افزون بر
اعتبار علمي ،برخوردار از محيط ملي مساعد است .برای اين منظور الزم است جايگاه فرهنگستتان در عرصته
سالمت و پزشكي تبيين شود .انجام مطالعات راهبردی برای اين مهم است.
روششناسي
مطالعه «تدوين برنامه راهبردی فرهنگستان علوم پزشكي» برای تعيين تصميمات كالن و اقدامات مربوط در
افق پنج ساله است .در اين مطالعه از رويكرد فرآيند گرا به عنوان روزآمدترين رويكرد در مطالعته بهتره گيتری
شده است .اين رويكرد با استفاده از يك مدل رياضي منطقي و يك مدل سايبرنتيك غنا يافته است .فرآينتد
مطالعه مشاركتي بوده است و از نظرهای  83خبره در مصاحبهها و سه كارگاه همانديشي استفاده شده است.
عالوه بر اين ،مالزمات اسناد باالدست مانند «چشمانداز بيست ساله»« ،نقشه جامع علمتي كشتور» و «نقشته
جامع علمي سالمت» منظور شده است.
يافتهها
بر اساس طراحي و تعامل با خبره ها ،فرهنگستان برخوردار از فرآيندهای اصلي با تلفيق «ديده باني ،مشتاوره،
توسعه پژوهش و ارتقای آموزش» و «ارتقای سالمت ،پيشگيری ،درمان و توان بخشي» خواهد بود .عتالوه بتر
اين ،فرهنگستان  1زيرسيستم پشتيباني ويژه برای تأمين تمهيدات و مالزمات مربوط به فرآينتدهای اصتلي
خواهد داشت .برای پرهيز از عدم اجرای دستاوردهای مطالعه حاضر ،به تعيين سياست ها و راهبردها بستنده
نشده است .برای دستيابي به چشم انداز فرهنگستان در افق پنج ساله« ،برنامته فرهنگستتان علتوم پزشتكي»
تهيه شده است كه دارای  31پروژه 88 ،طرح 88 ،راهبرد و  7سياست است.
بحث و نتيجهگيري
اين مجموعهای از پروژهها و طرحها بهطور روشمند تعيين و ارتباط تنگاتنگ آنها با سياستهتا و راهبردهتا
تعيين شده است .ازاين رو ارزيابي پيروزی يا شكست سياست ها قابل پيجويي و سنجش استت .ايتن ويژگتي
برای اصالح دوره ای برنامه راهبردی فرهنگستان بسيار مهم خواهد بود .انتظار ميرود كه در دوره های زماني
حداكثر سه ساله به بازنگری برنامه راهبردی فرهنگستان پرداخته شود تا فرهنگستان از غبار كهنگي زمانه به
دور بماند.
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