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چکيده
مقدمه
با ابالغ سياستهاي كلي سالمت در سال  ،9313چراغ راه و هدایت نظام سالمت كشور و نيز مهمترین سند
باال دستي سالمت در دسترس همگان قرار گرفت .در بند  91ای ن سياس ت ب م وارد ب يار مهم ي مانن د
پژوهش ،نوآوري ،مرجعيت علمي و تبدیل شدن جمهوري اسالمي ب قطب پزشکي اشاره شده است .بخش ي
از اهداف این بند چشماندازي و بخشهاي دیگر آن قابل حصول در كوتاهم دت اس ت .سياس تگ زار تح ول
راهبردي در پژوهش علوم پزشکي را با رویکرد نظام ملي نوآوري خواستار است ك باید بتواند با برنام ری زي
مرجعيت علمي را حوزه علوم سالمت ب دست دهد و جمهوري اسالمي ایران را ب قطب پزشکي جهان اسالم
مبدل سازد.
روششناسي
در این مطالع توصيفي تركيبي از روشهاي معمول از جمل مطالع منابع ،اسناد باال دستي ،تحليل وضعيت
موجود ،پانل نخبگان ،پایگاههاي اطالعاتي معتبر انگلي ي و فارسي استفاده و سپس مناسبترین مدلها ارائ
شد.
يافتهها
بند  91سياستهاي كلي سالمت مشتمل بر س بخش مرتبط ولي مجزا از یکدیگر است .لذا ابتدا الزم اس ت
تا این س بخش ب طور كامل درک براي نتيج گيري و تحقق هر بخش مدلهاي ارتباطي پيشنهاد ش ود .در
این بند ب تحول در راهبردهاي پژوهش علوم پزشکي اشاره شده ك نشان از عدم بهرهوري راهبردهاي فعلي
دارد.
بحث و نتيجهگيري
اهبردهاي جدید بای تي در راستاي نظام نوآوري و پيوست و درهم تنيده باشد تا بتواند عل م را ب و روت و
خدمات مبدل سازد .از سوي مرجعيت علمي خواست دیگري است ك باید براي آن برنام ری زي ش ود و در
این م ير تبدیل كشور ب قطب پزشکي جهان اسالم محقق شود .براي تحقق این اهداف چهار مدل ارتباطي
ارائ شده و براي اجرایيسازي یک مدل مفهومي و یک مدل اجرایي پيشنهاد شده اس ت ك در آن اجرای ي
سازي ،نظارت و ارزیابي و بازخورد تمهيد شده است.
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