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چكيده 
مقدمه 
فرهنگستان علوم پزشکي جمهوري اسالمي ايران ،به عنوان اتاق فکر اصلي نهاد سالمت كشور و محل حضوور
نخبگان ،برترينها و اساتيد باتجربه حوزه علوم پزشکي و سالمت شناخته شده است .پس از شناخت دقيق تر
اين جايگاه نهادي كه در پروژههاي موازي صورت گرفت ،تعريف دكترين و اهداف راهبردي اهميت مي يابود.
ييابود.
پس از شناخت جايگاه نهادي ،دكترين و اهوداف راهبوردي اسوت كوه شناسوايي ذي نفعوان معنوا مو 
فرهنگستان علوم پزشکي نياز دارد كه با تکيه بر مشاركت همه ذي نفعوان حوداكرر بوازدهي و رانودمان را در
عملکرد خود داشته باشد تا بتواند ضمن هماهنگي با ساير نهادهاي تصميمگير و سياسوتگواار ،راه را بوراي
يكوشود توا ذي نفعوان فرهنگسوتان
رسيدن به اهداف و انجام وظايف قانوني خود هموار نمايد .اين تحقيق م 
علوم پزشکي را شناسايي و راهکارهاي عملي ارتقاء مشاركت آن ها را به صورت پيشنهاد هايي كوه مبتنوي بور
اساسنامه ،تشکيالت ،اعضا ،ساختارها و روندهاي اجرايي فرهنگستان است ،ارائه نمايد.
روششناسي 

فاز اول اين پروژه مطالعه تطبيقي در راستاي بررسي الگوهاي مشاركت در ميوان سواير نهادهواي مشوابه در
سطح جهان صورت گرفت .بدين منظور  6كشور در سه دسته از كشورها موردبررسي تطبيقي قورار گرفتنود.
دسته اول كشورهاي پيشرفته غربي (آمريکا و انگلستان) ،دسته دوم كشورهاي (كانادا و كره جنوبي) هستند
كه عليرغم توسعهيافتگي به لحاظ فرهنگي اتکاي بيشتري به سازوكارهاي مشاركتي دارند و دسته سوم (هند
و مالزي) به لحاظ نزديکي و قرابت وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايشان به ايران موردتوجوه قرارگرفتوهانود و
تالش شده در حوزه شناسايي ذينفعان با رصد پروژههاي صورت گرفتوه در فرهنگسوتانهواي موردمطالعوه،
سطوح پروژههاي تعريف شده در فرهنگستان ها (در تعامل با ساير نهادها) ،برنامههاي ترويجي به ويژه جايزهها
و بورسهاي تعريف شده در اين فرهنگستان ها و نحوه تأمين منابع مالي آن ها ،الگوي حاكم بر سياسوتهواي
ارتقاء مشاركت ذينفعان ايشان كشف شود.
در فاز دوم مصاحبههاي اكتشافي و پرسشنامهاي طراحوي گرديود .بوا دسوتهبنودي نتوايج و تحليول دادههوا
ذينفعان فرهنگستان علوم پزشکي شناسايي و راهکارهاي عملي ارتقاء مشاركت آنها بهصورت پيشنهادهايي
كه مبتني بر اساسنامه ،تشکيالت ،اعضا ،ساختارها و روندهاي اجرايي فرهنگستان است ،ارائه شده است.
يافتهها 






بر اساس نتايج بهدستآمده از پرسشنامههاي مشخص شد مهومتورين هودف فرهنگسوتان :سياسوتگوااري
سالمت ،مهمترين فعاليت فرهنگستان :تضمين هماهنگي بين آكادميهاي علمي ،پزشکي ،مهمترين ويژگوي
فرهنگستان :تخصص گرا بودن ،مهمترين محل تأمين هزينههاي فرهنگستان :حمايت مالي توسو نهادهواي
ملي همچون شوراهاي عالي ،مهم ترين ذي نفعان فرهنگستان علوم پزشکي :وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،تأمين اجتماعي ،نظام پزشوکي و مهومتورين روشهواي جلو و بوه كوارگيري مشواركت ذينفعوان
فرهنگستان علوم پزشکي :برگزاري سمينار ،نشست ،همانديشي و  ...است.
نتيجهگيري 

بحثو
مهمترين راهکارهاي كه ميتوان در اين خصوص ارائه داد آن است كه وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي ،سازمانها (پزشکي ،دانشگاههاي علوم پزشکي) ،ساير وزارتخانهها و نهادهاي دولتي ،فرهنگستانها،
فرهيختگان ،رسانهها و صداوسيما به برگزاري سمينار ،نشست ،همانديشي در راستاي اهداف كالن
تعريفشده بپردازند .نهادهاي حاكميتي به ارائه مشاوره در راستاي اهداف كالن تعريفشده پرداخته و از
طريق رسانههاي عمومي مانند خبرنامه و سايت فرهنگستان به مردم اطالعرساني شود.
كليدواژه :نهادينهسازي ،مديريت مشاركتي ،فرهنگستان علوم پزشکي ،افزايش سرمايه نهادي ،ايران .

