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چكيده
مقدمه
تحقيق و توسعه اصطالحي عامي است که فعاليتهای بسيار گستردهای از تکووين تکنولوو ی جديود ،ابودا،،
اخترا ،،بهبود کمي و کيفي محصوالت و خدمات تا کاربردهای صنعتي ،اقتصادی و اجتماعي اين محصووالت
در راستای تأمين نيازهای روز افزون جوامع بشری را دربر ميگيرد و دارای ابعاد بسيار وسيع انسواني ،فنوي،
ابزاری (مادی) ،اقتصادی ،فرهنگي ،سياسي و غيره است .اين ابعاد هر يوک بوه نوبوه خوود ابعواد دقيوقتور و
گستردهتری را در برگرفته و مستلزم آگاهيهای علمي ،فني اجتماعي و تحقيقي بوده و جهت نيل به اهداف
هريک نياز به برنامهريزی دقيق و مديريت کارا برای حصول نتيجه مطلوب است.
واحدهای  R&Dبا اهداف استراتژيک پشوتيباني فنوي ،گسوترع فعاليوتهوای صونعتي و توسوعه و تعميوق
قابليتهای فنآوری واحدهای توليدی (و خدماتي) ايجاد مي شوند و از اين رو بسياری از اقتصاددانان عقيده
دارند که هزينههايي که صرف  R&Dميشود نقش اساسي در رشد اقتصادی يک کشور ايفا ميکند .با توجه
به نقش حساس فرهنگستان علوم پزشکي ايران در توليد دانش و ارتقای سالمت جامعه ،راهاندازی و هودايت
مناسب واحدهای تحقيق و توسعه در آن اجتنابناپذير ميباشد .الزمه چنين کاری ،بررسي دقيوق سووابق و
تجربيات ساير کشورها ،بهخصوص کشورهای کامالً پيشرفته در زمينههای مرتبط و تجزيهوتحليل روعهوای
مختلف بهکارگرفته شده از سوی آنها و توجه به مقتضيات و شرايط موجود داخلي ميباشد.
روششناسي
در اين گزارع با بررسي متون انجام مرور نظاممند ،تجربيات ديگر کشوورها و برناموههوای آنهوا در زمينوه
راهاندازی واحد تحقيق و توسوعه بوه صوورت جوامع از سوايتهوای مورتبط جسوتجو شوده و بوا اسوتفاده از
دستورالعمل مرور نظاممند ،تحليل و جمع بندی شدهاست .خروجي اين بخش اجزای مورد نيواز يوک واحود
تحقيق و توسعه و نکاتي خواهد بود که بايد در راهاندازی آن مد نظر قرار گيرد .در بررسي الگووی واحودهای
تحقيق و توسعه در واحدها و سازمانهای منتخب ،ضمن شناسايي واحدهای تحقيق و توسعه در سازمانها و
واحدهايي که ميتوانند به عنوان الگو قرار گيرند ،اطالعات آنها استخراج شده و اين اطالعات بر اساس ابعاد
شناسايي شده در مرحله مرور متون وارد جداول تطبيقي شده و به صورت محتوايي تحليل شدهاند.
يافتهها
بررسيهای نشان داد که برای ايجاد واحد تحقيق و توسعه در فرهنگستان علوم پزشکي نياز به يک مودير از
بين اعضای هيئت علمي فرهنگستان حداقل با مدرك استادياری اسوت کوه بوه پيشونهاد شوورای تحقيوق و
توسعه و با حکم رئيس فرهنگستان به مدت  2سال منصوب شود .عوالوه بور آن شوورای تحقيوق و توسوعه،
متشکل از رئيس فرهنگستان ،معاونين ،روسای شوراها و مديران گروههای علمي فرهنگسوتان ،کميتوه نوا ر

تحقيق و توسعه متشکل از  6نفر ،مسئول بانک اطالعاتي يک نفر ،کارشناسان ،گروههای مختلوف واحود نيوز
خواهد بود.
که از جمله فعاليتهای اين واحد جمعآوری دادههای مربوط به فعاليت فرهنگستان ،تحليل دادههای مربوط
به فعاليت اين سازمان ،ارزيابي منظم برنامهها و فعاليتهای فرهنگستان ،امور مربووط بوه انتشوارات ،کتواب،
گزارع فعاليتها ،انتشار مقاالت مرتبط با توسعه فرهنگستان ،ايجاد و به روز نگهداشتن وب سوايت واحود و
مديريت پژوهشهای مورد نياز فرهنگستان در زمينه توسعه است.
بحث و نتيجهگيري
نتيجهگيری کلي آنکه ايجاد واحد تحقيق و توسعه در فرهنگستان بهبود عملکرد فرهنگستان ،برنامهريوزی،
بهبود دسترسي به اطالعات فرهنگستان ،تشويق و ايجاد انگيزه برای توسعه فرهنگستان ،طراحوي الگووهوا و
فرايندها با هدف بهبود و توسعه اين سازمان و آمادهسوازی فرهنگسوتان علووم پزشوکي را بورای مواجهوه بوا
چالشهای پيشرو در آينده موجب ميشود.
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