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چكيده
مقدمه
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسالمي ايران نهادی است كه فعاليتهای آن طيف گسفترد ای از علفوم
حوز سالمت و عرصههای سياستگذاری و ارائه خدمات نظام سالمت را شامل ميشود .اين بررسي بهمنظفور
ارائه مدلي جهت ارزيابي فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسالمي ايران انجام پذيرفت.
روششناسي
روش مطالعه مرور متفون و منفاب و همچنفين مراجعفه بفه آرای خبرگفان سفالمت بفود .در ابتفدا اساسفنامه
فرهنگستان با دقت مطالعه شد و شاخصهای ارزيابي از اساسنامه استخراج گرديد ،آنگفا سفاختار و عملكفرد
فرهنگستانهای علوم پزشكي كشورهای جهان ،با هدف فراهم آوردن مبنايي برای يافتن نقاط ممكفن جهفت
توسعه فعاليتهای فرهنگستان علوم پزشكي بررسي شدند .از ميان يافتهها ،سه مؤلفه برای اعتبار يك سازمان
علمي مانند فرهنگستان انتخاب شدند .اين سه مؤلفه عبارتاند از  )1ساختار :جايگا  ،اهداف و وظاي سازمان
بهدرستي تعيين و تعري شد باشند و ساختار تدوين شد برای رسيدن به اهداف مناسب باشد )2 .عملكفرد:
وظاي تعري شد برای سازمان به نحفو مفؤرر در جهفت رسفيدن بفه اهفداف صفورت پذيرنفد )9 .مقبوليفت:
سازمانهای ديگر و افرادی كه با سازمان موردبررسي مرتبط هستند و يفا از ذینفعفان آن سفازمان محسفوب
ميگردند ،تصوير خوبي از فلسفه وجودی و موفقيت در عملكرد سازمان داشته باشند.
يافتهها
بر اساس يافتهها و نتايج ،چارچوبي شامل شاخصها و انداز های پيشنهادی برای هفر شفاخص جهفت ارزيفابي
فرهنگستان علوم پزشكي جمهوری اسالمي ايران به دست آمد كه شاخصهای آن به شرح ذيل ميباشند:
كيفيت برنامه استراتژيك ،كيفيت و كميت گرو های علمي ،استقالل اداری ،استقالل مالي ،فرآيند انتخفاب و
تركيب اعضای مجم عمومي ،كيفيت برنامهها و پروژ های در دست اقدام ،ارتباط با ذینفعفان ،ايففای نقف
منطقهای و بينالمللي ،ترجمان و تبادل دان برای ذینفعان ،ايفای نق در اصالحات نظام سالمت ،تبفادل
تجارب با ساير فرهنگستانهای علوم پزشكي دنيا ،تشويق و تجليل از محققين و حاميان سفالمت ،حمايفت و
توانمندسازی دانشمندان ،انتشارات ،ديد باني ،پاي و ارزيابي ،مقبوليت فرهنگستان در نزد ذینفعان.
بحث و نتيجهگيري
گرچه پار ای از شاخصهای فوق و يا انداز های ذيل هر شفاخص در اساسفنامه فرهنگسفتان وجفود ندارنفد و
درنتيجه نميتوان از آنها برای ارزيابي فرهنگستان استفاد نمود ،ليكن اين شاخصها يا انداز هفا مفيتواننفد
بهعنوان مبنايي برای تغيير اساسنامه در آيند و توسعه اعتبار فرهنگستان به كار گرفته شوند.
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