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چكيده
مقدمه
با عنایت به اساسنامه فرهنگستان علوم پزشکی و با توجه به اهددافی نظيدر نظریده پدردا ي و آیندد نگدري،
توسعه علوم و فنون و نيز تقویت روح پژوهش جهت دستيابی به موثرترین و علمی ترین و آخرین یافته ها و
نوآوري ها در عرصه علوم سالمت ،و نيز توجه به وظيفه  22فرهنگستان كه بررسی و تحليل وضعيت علمی،
پژوهشی و فناوري علوم پزشکی و ارائه پيشنهاد در مينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع ذي ربط ،ال م است تا
بررسی روند پژوهش و فناوري در حو سالمت كشور مورد بررسی قرار گيرد .با توجه بده اینکده رصدد یدک
ساله بهر یادي در بر نخواهد داشت ،لذا ال م است تا یدک دور مدانی را در نظدر گرفدت تدا دی آن اثدر
سياست گذاري ها و برنامه هاي اجرا شد روشن شود.
پژوهش در جمهوري اسالمی ایران پس ا انقالب اسالمی با رشد چشمگيري روبرو بود و نيدا اسدت تدا بدا
شتاب بيشتر ادامه یابد .بررسی آسيب هاي موجود در بخدش پدژوهش و فنداوري در حدو سدالمت و ارائده
راهکار هاي مناسب و اجرایی براي كاهش آسيب ها می تواند بر شتاب علمی كشور تاثير گذار باشد.
هدف نهایی ارائه چشم اندا ي ا وضع موجود و ارائه راهکارهایی براي وضع مطلوب خواهد بود.
روششناسي
مطالعات اسنادي شامل بررسی نتایج تحقيقات و مطالعات پيشدين و همچندين داد هدا و ا العدات آمداري
موجود در مينه علم و فناوري در كشور بود .در این خصوص اسناد باال دستی در حدو پدژوهش و فنداوري
مانند سياست هاي كلی ابالغی مقام معظم رهبري ،نقشه جامع علمی كشور ،نقشده جدامع علمدی سدالمت،
قوانين بودجه ،گزارش تفریغ بودجه ،و  ...بود كه در تحليل سياست گذاري و بررسی برنامه ریزي كالن كشور
استفاد می شود .گزارشهاي بين المللی در خصوص علم و فناوري جهان و جمهوري اسالمی ایران ،شداخ
جهانی نوآوري ،و سهولت كسب وكار و گزارش هاي داخلی نيز مورد بررسی قرار گرفت.
يافتهها
در این رح ضمن ارائه تصویري ا وضعيت موجود در پژوهش به تحليل سياست ها و برنامده هداي كشدور ،
ار یابی نيروي انسانی ،نحو نظارت و ار یابی تحقيقات وتامين منابع مالی و یر ساخت ها پرداخته شدد و در
نهایت راهکارهایی ارائه شد.
بحث و نتيجهگيري
اهداف و راهبردهاي این گزارش در راستاي رفع مشکالت در حو هاي سياست گذاري و برنامه ریزي
پژوهش و فناوري ،و نيز اجرا و مدیریت می تواند راهگشاي بود و به تقویت علم و فناوري كمک كند.
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