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چكيده
مقدمه
یکي از مهمترین چالشهاي کشورهاي درحالتوسعع موضعو ارتبعا صععع و دانشعاا اسع  .در تمعامي
کشورهاي صععتي موتور حرک آفرین صعع  ،دانشاا بود اس ک با تحقيعق و توسعع و گسعتر علعوم
کاربردي باعث ایجاد نوآوري در صعع و خلق ثروت براي کشورها شد اسع  .چرایعي ایعن ضعع ارتبعا و
چاوناي برقراري آن در صعع داروسازي کشور موضو یک طرح تحقيقاتي اس ک توسط فرهعاستان علوم
پزشکي تعری و ب اجرا گذاشت شد.
روششناسي
ابتدا مطالعات کتابخان اي و تحقيق در پژوهشهاي صورت گرفت در دنيا انجام شد و سپس بعا الاعوبرداري از
کشورهایي ک توانست اند در سالهاي اخير در صعع داروسازي ب موفقي هایي برسعد سعااتتي طعرح و در
اختيار خبرگان(گرو علوم دارویي فرهعاستان علوم پزشکي) براي اعتبار سعجي آن گذاشت شد پس از تائيد و
سازماندهي محور بحثها در  5زميعع (ارتبعا  ،ظرفيع  ،سعاختار ،تحقيعق و توسعع ) و تسعهيالت دولع ،
پرسشنام تائيد شد در اختيار اساتيد دانشکد هاي داروسازي و مدیران صعع دارو قرار گرف .
يافتهها
 -1ارتبا  :هر دو گرو دانشااهي و صععتي عالق معد ب ارتبا با یکدیارند اما هعوز آن را تمرین نکرد اند و
زیرساخ ها آن را تسهيل نعمود اس .
 -2ساختار :ساختار هم صعع و هم دانشاا براي ارتبا شکل نارفت اس و در آن همکاري ب صورت نياز
مطرح نشد و اجرا نشد اس .
 -9ظرفي  :هر دو گرو از ظرفي هاي هم آگا نيستعد و همدیار را براي رفع مشکالت هم باور ندارند.
 -4تحقيق و توسع  :هر دو سازمان تحقيق و توسع بدون حضور دیاري انجام ميدهعد و تعری آنها از آن
متفاوت از تعاری امروزي اس .
 -5تسهيالت دول  :هر دو گرو تائيد ميکععد ک تسهيالت دول ميتواند این ارتبعا را برقعرار و تقویع
کعد اما عامل اصلي خواستن دو گرو براي در کعار هم بودن اس .
بحث و نتيجهگيري
ارتباطات این دو نهاد مهم براي گستر و پيشعرف صععع داروي کشعور معيتوانعد از طریعق نشسع هعا،
نمایشاا ها ،دور هاي آموزشي ،تبادل دانش و ...افزایش یابد تا با ظرفي هاي یکدیار آشعا شوند.

ساختارها ،اصالح و ارتقاء شغلي ،زميع ساز این ارتبا و گسعتر معيشعود ،بع عبعارتدیاعر دانشعکد هعاي
داروسازي باید جامع نار و صعع محور باشعد .درآمدهاي دانشکد هاي داروسازي باید وابست ب همکاري با
صعع و تحقيقات کاربردي شود .تمام طرحهاي تحقيقاتي بایعد معجعر بع محصعول شعود .دولع قعوانين و
تسهيالت معاسب براي ارتقاي این روند را تدوین نماید.
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