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 دهيچك

در چهل سالگی انقالب اسالمی « سازی پردازی و تمدن مین مرحله خودسازی، جامعهدو»مثابه منشوری برای  بیانیه گام دوم انقالب به :زمينه و هدف

هدف مقاله حاضر بازشناسی نقش و رسالت زنان و جواناان براسااب بیانیاه گاام دوم و نقاش      . است در ایران از سوی مقام معظم رهبری صادر شده 

 .استخصوص  قرهنگستان دراین

های موجود و تحلیل محتوایی بیانیاه  رهنگستان علوم پزشکی در چهار جلسه بحث گروهی، با مروری بر سیاستاعضای گروه علمی سالمت زنان ف: روش

ناین  مچه. ناد كرد را تادوین  جواناان  و زنان بر تأكید با نخبگانو  اتیمعنو و اخالقی، فناور و علمهای  های پیشنهادی در حوزهگام دوم انقالب، سیاست

 .های مورد نیاز را مشخص كردند رساختیو ز در سطح جامعهپیشنهادی در سطح فرهنگستان علوم پزشکی و های راهکارهای اجرای سیاست

های علم و فناوری، اخالق و معنویات و نخبگان به  ها در حوزه این سیاست. سیاست تدوین شد 31با تحلیل بیانیه در جلسات بحث گروهی : ها يافته

. راهکار تعیین شد 6های پیشنهادی در فرهنگستان علوم پزشکی  به منظور اجرایی شدن سیاست. دادند تصاصاخ خود به را مورد 11و  8، 12ترتیب 

 . ها در سطح جامعه مشخص شد های فرهنگستان علوم پزشکی در كمک و حمایت از اجرای این سیاست راهکار نیز برای استفاده از توان و ظرفیت 21

سازان كشور و زنان در نقش ویژه و  آینده یعنی های متعدد برای جوانانهای متناسب در حیطهكارگیری سیاستهدر این بازه زمانی با ب :گيري نتيجه

هاای  های مورد نیاز، آرمان ربط به شرط فراهم شدن زیرساخت های ذیها و ارگانبا حمایت سازمان "پرورش انسان"و  "تولید فکر" سازنده به عنوان

 .دوم انقالب اسالمی محقق خواهد شدترسیم شده در بیانیه گام 
 

 گذاری  بیانیه گام دوم انقالب، زنان، جوانان، فرهنگستان علوم پزشکی، سیاست :ها كليد واژه

 

 مقدمه
بیانیه گام دوم انقالب به مناسبت چهال ساالگی انقاالب اساالمی از     

این بیانیاه  . است صادر شده 1331بهمن  22سوی مقام معظم رهبری در 

و  یپارداز  جامعاه  ،یخودسااز   مرحلاه  نیدوما » یبارا  یه منشاور مثابا  به

است كه در آن به تبیین دستاوردهای چهال ساال گذشاته     «یساز تمدن

را « به ویژه جوانان»در این بیانیه رهبری، ملت ایران، . پرداخته شده است

. كناد  مای فصال اراهاه    1هاایی را در   دهاد و توصایه   مورد خطاب قرار می

 اخاالق،  و معنویات  پاژوهش،  و هاای علام   انه در حوزهگهفت  های توصیه

 رواباط  و ملای  عازت  وآزادی، اساتقالل  فسااد،  با مبارزه و عدالت اقتصاد،

تأكیاد بیانیاه    .زندگی اراهه شده است سبک دشمن، با مرزبندی و خارجی

ها  ای كه توصیه گونه های یاد شده است به به نقش و حضور جوانان در حوزه

 (1). خطاب به آنان است

تااالش باارای تحقااق  راسااتایفرهنگسااتان علااوم پزشااکی ایااران در 

، (2)ایرانای   –سازی و الگوی پیشرفت اساالمی انداز كشور در تمدن چشم

تهیه تحلیلی از بیانیه گام دوم انقالب در ارتباط با موضوعات علم و انقالب 

ر گرایی و امیدبخشای د  ها، جوانعلمی، بسط معنویت و اخالق در دانشگاه

های كارگیری استعدادهای برتر و نخبگان را با مشاركت گروهنسل جوان، به

ها های علمی خواستار اراهه سیاستعلمی در دستور كار قرار داده و از گروه

گروه علمی ساالمت زناان فرهنگساتان    . كارها در این موضوعات شد و راه

گار،   دایتباان، ها   عنوان یک مرجع علمی و فرهنگی، دیدهعلوم پزشکی به
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ،استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران. 1

 عضو گروه سالمت زنان فرهنگستان علوم پزشکی. 2

 وابسته فرهنگستان علوم پزشکی استاد مركز تحقیقات سنجش سالمت، پژوهشکده علوم بهداشتی، جهاد دانشگاهی و عضو: نویسنده مسئول. 3
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هاا و  و با توجه باه حاوزه فعالیات   ( 3)گذار  پرداز و سیاست نظریهمشاور و 

درخواست شورای علمی فرهنگستان به تبیین و تحلیال نقاش و رساالت    

آوری، معنویات و اخاالق و نخبگاان     زنان و جوانان در سه حوزه علم و فن

هاا و  کردراه در اجارای ره  هجوان براساب بیانیه پرداختاه اسات تاا نقشا    

های این بیانیه باشد و مواناع و مشاکالت موجاود در چهال ساال      توصیه

 . شودگذشته در مسیر رشد و ارتقای جوانان و زنان برطرف 

آوری، خواهان افزایش شتاب رشاد   بیانیه گام دوم در زمینه علم و فن

ران هاا، جبا   تارین رشاته   علمی و عبور از مرزهای كناونی داناش در مهام   

هاا و جامعاه   ها و احساب مسئولیت جهادگونه برای دانشاگاه  ماندگی عقب

عنوان همچنین در زمینه معنویت و اخالق نیز به. علمی و نخبه كشور است

هاای فاردی و   هاا و فعالیات  دهنده همه حركات  نیاز اصلی جامعه و جهت

ی هاا سازی برای ترویج آن در جامعه و مباارزه باا كاانون   اجتماعی، زمینه

ه گاام دوم و  یا تبیین و تحلیال بیان بنابراین (. 1) كند ضدیت آن تأكید می

های مختلف براساب آن برای چهل راه، جایگاه و تکلیف طیف ترسیم نقشه

 ساند باشد، تا عاالوه بار تحقاق    سال دوم ضروری و غیرقابل اجتناب می

 با هیافت است توسعه كشوری ، 404سال افق در ایران» ساله بیست انداز چشم

 و با هویت اسالمی منطقه، سطح در فناوری و علمی اقتصادی، اول جایگاه

رواباط   در ماثرر  و ساازنده  تعامال  باا  و اساالم  جهان در بخش الهام انقالبی،

ایرانی پیشرفت در  - دستیابی به الگوی اسالمی راستای، در (4)«الملل بین

ساتای آرماان   سازی در را پردازی و تمدن دومین مرحله خودسازی، جامعه

 و با تدوین بنابراین. بزرگ ایجاد تمدن نوین اسالمی نیز گام برداشته شود

كشاور باا    در فنااوری  و علام  رشاد  بارای  دقیاق  و كامال  برنامه یک اجرای

 پایدار و متوازن توسعه به توان می ،]های بیانیه گام دومکردگیری از ره بهره[

 (.5)شد  نایل انداز چشم افق در المللی بین نظام در ایران جایگاه ارتقا و

از سوی دیگر بیانیه گام دوم انقالب برای زنان انقالبی نسل اول كه در 

پای مردان و بلکه  ساز چهل سال اول پابه مسیر پر فراز و نشیب و سرنوشت

هاا پیشااپیش ماردان در    در خیلای از میادان  ( ره)به تعبیر حضارت اماام  

ها و تجربیات سل دوم حامل پیامهای انقالب حضور داشتند، برای ن صحنه

ها در مرحله اول باید تببین هایی سنگین است، كه این پیاممهم و رسالت

راه، مبناای حركات   گر مسیر و نقشهو در مرحله بعد ترسیم شودو تحلیل 

. عملی و اقدام مناسب با نگاهی سرشار از امیاد نشااط بارای زناان باشاد     

های زنان برحاق مشااركت   ولیتهمچنان كه مطابق منشور حقوق و مسئ

های گذاری، مدیریت، اجرا و نظارت در زمینه گذاری، قانون زنان در سیاست

دارد سالمت، فرهنگی، آموزشی، علمی و اقتصادی تأكید شده و بیاان مای  

 بارای زنان از حق و مسئولیت مشاركت در اماور جامعاه و نظاارت بار آن     

 (. 6)باشند قی برخوردار میهدایت جامعه به سوی معنویت و فضایل اخال

 بر مثرر عاملی معنوی رفتارهای و باورها و همچنین از آنجا كه معنویت

 را خاانواده  ساالمت  تهدیدكننده عوامل به ها بوده و گرایشخانواده سالمت

آوری و  دهد و موجب پایداری و توانمندساازی خاانواده و تااب   می كاهش

لذا تبیین و تحلیل ( 8و  1)ود شمدیریت مناسب مشکالت در خانواده می

اجتماعی و  بیانیه گام دوم در این راستا نیز امری ضروری است، كه زندگی

كاه   پاذیر اسات   پایادار امکاان   معناوی  سالمت بستر در تنها توسعه جامعه،

 رعایات  را خاود  همنوعاان  حقوق سیاسی و اقتصادی هایرقابت در هاانسان

 .رندگذامی احترام همدیگر به كنند و می

 مطالعات از اعم معنویت، و اخالق معتبر عوامل البته قابل ذكر است همه

 در آفرینای نقاش  پژوهشای،  و علمای  بنیادهاای  نظاری،  دساتاوردهای  و

 و فرهنگای  هاای بازتااب  انساانی،  نیاروی  تجلیاات  و عمل، اجرا های دانمی

 هاموزهآ از الهام با اسالمی ایران جامعه در گزاری خدمت بنیادهای اجتماعی،

 و رشاد  خادمت  و تاالش  و حضاور  ساال  چهال  راحل و امام هایکردره و

كاارگیری  ه ، و اكنون با تبیین بیانیه گام دوم و با (3)است داشته شکوفایی

راهبردهای مقام معظم رهبری جایگااه واقعای جمهاوری اساالمی ایاران      

 .نمایان خواهد شد

ژوهشی كشور انگیز علمی و پ از آنجایی كه رشد و دستاوردهای شگفت

ها تحقق یافته است و این روند اغلب به دست جوانان و زنان عالم دانشگاه

های معنوی و فضایل اخالقی در جهت رفع نیازهای بایست توام با ارزش می

های كلیدی باه جواناان عرضاه    توصیهدر بیانیه گام دوم . كشور ادامه یابد

بینانه  صورت واقعبه شده است كه بایستی برای جوانان نسل جدید انقالب

ها نظیر مجاهدت  توصیه. حال ارزشمدارانه بازخوانی و تبیین شود و در عین

افزون، رشد دادن شعور معنوی و وجدان اخالقی، توجه و تالش علمی روز

اساسی به استقالل اقتصادی و عدالت محور، مبارزه با فساد، حفظ استقالل 

ی، پاسداشت عزت ملی در روابط های اجتماعی در عرصه داخلآزادی ملی و

اغلاب ایان   (. 1)باشاد  ایرانی مای  –خارجی و ترویج سبک زندگی اسالمی

های كلی علام و  جمله سیاست ازهای كشور ها در اسناد و سیاستتوصیه

و نقشاه جاامع   جهان  ری درو فناو مرجعیت علمی با هدف كسبفناوری 

  .(11و 11)علمی كشور تصریح شده است 

گروه سالمت زنان به درخواست شورای علمی فرهنگستان علوم پزشاکی،  

این مطالعه را با هدف بازشناسی نقش و رسالت زنان و جواناان در بیانیاه گاام    

 .ندكرداجرا نقش قرهنگستان در این خصوص دوم انقالب و تعیین 

 

 روش
از نوع كیفی است كه با اساتفاده از روش بحاث گروهای    این مطالعه 

اعضا و مدعوین گاروه ساالمت زناان فرهنگساتان علاوم      . است انجام شده

نفر از متخصصان علوم سالمت و بالینی فعال در حاوزه   18پزشکی شامل 

های پزشکی اجتماعی، مدیریت خادمات بهداشاتی    سالمت زنان در رشته

پیادمیولویی، تذذیاه، ساالمت دهاان و     گذاری سالمت، ا درمانی، سیاست

دندان، متخصاص زناان، كودكاان و ناوزادان، گاوارش كودكاان، پوسات،        

. شناسی در این مطالعه شاركت كردناد   داروسازی، مامایی، حقوق و جامعه

 متن بیانیه گام دوم توسط اعضا گروه مطالعه شده و سپس بحث و تعامال  
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 هاي مختلف براساس بيانيه گام دوم انقالب به تفكيک حوزه زنان و جوانانهاي پيشنهادي با تأكيد بر  سياست -1جدول 

 سياست حوزه

ي
علم و فناور

 

 طراز سال انقالب و مقایسه با كشورهای منطقه و هم 41پژوهشی و پزشکی در طول  های علمی،تبیین وضعیت پیشرفت

آفرینی آنها در تولید محصاول و خلاق راروت باا      كارآمد با توجه به نیاز جامعه و ضرورت نقشتربیت نیروی  برایهای علمی و عملی افزایش كیفی سطح آموزش و مهارت

 های نویناستفاده از روش

 ها و افزایش دانش آن برایهای مطالعاتی  ها و فرصتالمللی و تخصیص بورسیه های ملی و بین های مختلف در كنفرانسایجاد زمینه برای حضور محققان و دانشمندان رشته

 تبادل تجربیات 

 ای و جهانیهای مختلف به جوانان در سطح ملی، منطقهها و نتایج تحقیقات انجام یافته در رشتهها و توانمندیرسانی و انتقال تجربیات، فعالیت اطالع برایایجاد زمینه مناسب 

 لی و نوآوری براساب آمایش سرزمینهای متنوع در مناطق مختلف كشور و ساماندهی نظام مها و قابلیتتوجه كافی به ظرفیت

های علمی، فنی، مدیریتی پذیر با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی در بخش كارگیری نیروهای جوان مستعد، كارآمد و مسئولیت اتخاذ تدابیر مناسب جهت توسعه مشاركت و به

 زایی و رونق تولید و خودكفا شدن دهی برای اشتذال ها و جهتو پژوهشی دانشگاه

 وران در بخش خصوصی و دولتی به بهره رسانی ها و كاركردهای مراكز علمی، فناوری، صنعتی، خدماتی، تجاری و خدمتارتقای سطح آگاهی جوانان نسبت به اهداف، نوع فعالیت

تقویات و نظاارت باه منظاور شناساایی، تقویات        ایجاد بستر مناسب از طریق وضع قوانین و مقررات مناسب و نظامند كردن و تسهیل گری فعالیت كسب و كار و تولید و

 های خدمت به مردم استعدادها و ایجاد انگیزه

 های موجود پژوهشی، اقتصادی و صنعتی و تالش جهت رفع نقاط ضعف و علت یابی ناكامی -های مراكز علمیشناسی ساختارها، عملکرد و فعالیت آسیب

 ها  بینانه و اتخاذ تدابیر جهت رفع آن های مختلف و میان كمبودها و مشکالت به صورت واقعر عرصههای امید بخش دتقویت هویت ملی و فرهنگی و جلوه

 های تحقیقاتیهای فناوری و شهرکهای مربوط به پارکتوسعه مشاركت اعضا هیئت علمی و پژوهشگران جوان و زنان در فعالیت

  های كشورماندگی تکنولویی و علمی در برخی رشته سه حوزه تولید، مصرف و مدیریت جهت جبران عقب های اقتصاد مقاومتی در حوزه علم و پژوهش درتعیین اولویت

ت
الق و معنوي

اخ
 

بنادباری و  یهای افزایش معیار معنویت و اخالق براساب فرهنگ دینی در فضای عمومی جامعه و جلوگیری از تبلیذات و القاء شبهات دینی و مارو  فسااد و با   بررسی راه

 دگی اخالقی و كاهش معنویت آلو

ها، ها، كنگرهها، فیلمهمایش)آن در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان تأریرها و نمادهای حقیقی اخالق و معنویت در جوانان جامعه و تبیین و ترسیم مفاهیم و جلوه

 (ها، اردوهای فرهنگی و قرآنی، نقاشی، تئاترها، یادوارهنمایشگاه

ای علمی ای ملی با شیوههای رسانه آن بر جوانان و تقویت زیرساخت تأریرهای معاند و مراكز ضداخالق و معنویت خارجی و داخلی و تبیین نقش و اهداف رسانه بازشناسی و

 ای دشمنو معقول وكاهش قدرت ابزار رسانه

 ید بر دین، اخالق، معنویت و عدالت با تأك ها اندهای الگوی كامل نظام پیشرفته توسط جوانان در همه میتبیین شاخص

 ربط از آنان ن ذیمنظور مشاركت جوانان و حمایت كامل مسئواله های صحیح و جذاب ب ریزی های فرهنگی با برنامهاندازی و تجهیز كانونحمایت از تشکیل و راه

 ای از تناقض بین كالم و رفتار آنانن بر اخالق و معنویت جامعه و وجود پارهالعملکرد مسئو تأریرحمایت و درخواست از برگزاری جلسات مناظره و بحث و گفتگو پیرامون 

 ها و علل آن و اراهه راهکارهای مناسبهای دانشجویی براساب مبانی قرآن و عترت پیرامون بررسی وضعیت فرهنگی و اخالقی جامعه در همه عرصهحمایت از انجام پژوهش

  بندوباری در جامعه های ضدمعنویت و اخالق و ترویج فرهنگ بیهای ذیربط با كانونن و جوانان نسبت به مبارزه عقالنی دستگاهگری زناها و مطالبهاعالم درخواست

نخبگان
 

 های مختلف براساب نیاز كشورهای دانش جهان و عبور از مرزهای كنونی دانش در رشتهایجاد زمینه عملی برای رسیدن نخبگان به قله

های بلند نظام های مختلف و تحقق آرمانت روحیه اعتماد به نفس و رفع عوامل ناامیدكننده در نخبگان در پاسداری و صیانت از استقالل كشور در زمینهتالش جهت تقوی

 جانبه در ایجاد عدالت همه

 ها  ت علمی دانشگاهئهای علمی و اجرایی و هی گیری ها و تصمیم ریزی ها، برنامه گذاری مندی مناسب از ظرفیت انسانی و علمی و معنوی نخبگان در سیاست بهره برایتالش 

 ها در كشور  گیری از تخصص آنهای شذلی مناسب و بهره ها در فرصت های بالقوه و بالفعل نخبگان و حمایت و هدایت آنشناسایی و توانایی برایهای مناسب ایجاد زمینه

 ی، رفاهی، تفریحی و خانوادگی اولویت قرار دادن نخبگان در تخصیص امکانات ادار

 های مطالعاتی جهت افزایش دانش آنان ها و فرصتالمللی و تخصیص بورسیههای ملی و بینایجاد زمینه برای حضور نخبگان در كنفرانس

 ای و صنفی توسط نخبگانهای علمی و حرفه حمایت از ایجاد تشکل

 های جدید موردنیاز جامعهنجام كارهای پژوهشی و فناوریا برایهای مالی و اداری انجام حمایت برایبسترسازی 

 های مختلفهای حقوقی، اجتماعی و اقتصادی برای نخبگان با هماهنگی دستگاهتقویت قوانین حمایتی الزم و معافیت

 حمایت اقتصادی از انتشار، چاپ و نشركتب و آرار علمی و اختراعات نخبگان

  شکستن محاصره فرهنگی تبلیذاتی دشمنان برایدر سطوح مختلف كشور ای نخبگان  تقویت زمینه حضور رسانه

 

در جلسات . جلسه دو ساعته در فرهنگستان علوم پزشکی انجام شد 4طی 

براسااب  . بحث گروهی، بیانیه گام دوم مورد تحلیل محتوایی قرار گرفات 

هاای مارتبط،    هاای موجاود در حاوزه   تحلیل بیانیه و مروری بر سیاسات 

های علم و فناوری، اخاالق و معنویاات و    ی پیشنهادی در حوزهها سیاست

با توجه به رسالت، سااختار،  . نخبگان با تأكید بر زنان و جوانان تدوین شد

محاادوده اختیااارات و امکانااات فرهنگسااتان علااوم پزشااکی تااالش شااد 

های پیشنهادی توسط فرهنگستان  راهکارهای مناسب برای اجرای سیاست

. اناد  این راهکارها در دو بخش تادوین شاده  . علوم پزشکی شناسایی شوند

تواند توسط فرهنگستان در سطح  بخش اول شامل راهکارهایی است كه می

 گیارد كاه    بخش دوم راهکارهایی را در بار مای  . آید فرهنگستان به اجرا در
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 شنهادي فرهنگستان علوم پزشكی در خصوص بيانيه گام دوم انقالبهاي پيراهكارهاي اجراي سياست -2جدول 

 راهكار اجرايی
نقش فرهنگستان 

 علوم پزشكی در اجرا
 سطح اجرا

هاای علمای فرهنگساتان باه منظاور مشااركت و        های مطرح در گاروه پردازی درخصوص اهم موضوعات یا چالش فراخوان ایده

 التحصیالن جوان ستفاده از توانمندی دانشجویان و فارغمندی بیشتر از نیروهای علمی كشور و ا بهره

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا های پشتیبان علمیتشکیل باشگاه نیروهای علمی جوان در فرهنگستان به صورت كار داوطلبانه در گروه

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا ط جوانان توسط گروه علمی سالمت الکترونیک فرهنگستان های فناوری اطالعات سالمت توسجذب و استفاده از ایده

هاا و راهکارهاای مناساب مادیریت آن     ها در شناسایی چالشهای مردم نهاد وسمناستفاده از تجارب و دستاوردهای گروه

 های علمی فرهنگستان توسط گروه

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا های علمی فرهنگستان های پشتیبانی گروه های نخبه و استعداد درخشان دانشجویی در كمیتهجذب نیرو

 فرهنگستان علوم پزشکی عامل اجرا تهیه بانک اطالعاتی افراد نخبه و جوان در حوزه سالمت

 كشور طلبی و همکاری حمایت ... و 2آفرینی ، نقش1لگوی نمونههای پزشکی در قالب ا ای گروه طراحی و اراهه الگوهای اخالق حرفه

های علمی مرتبط گیری توسط گروه گذاری و تصمیم طراحی و اراهه الگوهای مشاركت ذینفعان با تأكید بر جوانان در سیاست

 فرهنگستان مانند سالمت اجتماعی

 كشور طلبی و همکاری حمایت

های پزشکی باا هادف آشانایی دانشاجویان باا نظاام ساالمت و        تقا برنامه آموزش گروهطراحی و اراهه الگوهای بازبینی و ار

 های مختلف آنان در نظام سالمت و شبکه اراهه خدمات نقش

 كشور طلبی و همکاری حمایت

اكاز  بنیاان و مر  های دانش ، فعالیت3نو پردازی و كسب و كارهای رصد و شناسایی الگوهای موفق به كارگیری جوانان در ایده

 آوری و اراهه الگوهای موفق های علم و فن رشد و پارک

 كشور طلبی و همکاری حمایت

 كشور طلبی و همکاری حمایت های علمی و اجرایی كشور  های شناسایی و به كارایی نخبگان و استعدادهای درخشان در سازمان رصد برنامه

 كشور طلبی و همکاری حمایت های آموزشی، پژوهشی و كارشناسی و مدیریت نظام سالمت  در گروهپروری  طراحی و اراهه الگوهای تقویت توان رهبری و جانشین

تببین مبانی نظری الگوی پیشرفت نظام سالمت در حوزه های علم و فناوری با تأكید بر توسعه اخالق و معنویت و استفاده 

 از نیروهای جوان 

 كشور طلبی و همکاری حمایت

 كشور طلبی و همکاری حمایت اد شاخص و موفق به عنوان الگوهای علمی و اجرایی معاصر به جامعه و نسل جوان شناسایی و معرفی افر

 كشور طلبی و همکاری حمایت طراحی و اراهه الگوهای استعدادیابی و ارزیابی در سطوح مختلف نظام سالمت

های مرتبط با سالمت در راد شاخص، فعال و موفق در حوزهاراهه ساختار مناسب برای برقراری ارتباط و استفاده از اطالعات اف

 خار  كشور

 كشور طلبی و همکاری حمایت

 كشور طلبی و همکاری حمایت های نیروهای علمی سالمند و جوانهای اجتماعی در جذب و استفاده از تجارب و آموزهاراهه الگوهای استفاده از شبکه

جهات  )هاا    ناماه  ها در جهت دادن به دانشجویان با انگیزه و جهت دادن به پایاان  نشگاههای فکر دا اراهه الگوهای تقویت اتاق

 (بررسی مشکالت موجود، تحلیل مشکالت و اراهه راهکار پس از تحقیق

 كشور طلبی و همکاری حمایت

ها و و مراكز آموزشی  ه گاالتحصیالن با مركز رشد علم و فناوری دانش ن پل ارتباطی فارغكرداراهه ساختار مناسب برای برقرار 

 و بسنده نکردن به دانشجویان در حال تحصیل

 كشور طلبی و همکاری حمایت

گیری از توان مطالعاتی  طراحی و اراهه الگوهای استفاده از ظرفیت فناوری اطالعات و شبکه مجازی برای توانمندسازی و بهره

 مراكز تحقیقاتی در سراسر كشور 

 وركش طلبی و همکاری حمایت

 كشور طلبی و همکاری حمایت گذاری با مثسسات علمی پژوهشی  طراحی ساختار مناسب برای كاهش بروكراسی در تعامل مراكز سیاست

 كشور طلبی و همکاری حمایت های كشور المللی متناسب با اولویت های بین های تقویت مراكز اعطاكننده گرنت پژوهشی و استفاده از گرنت شناسایی راه

 كشور طلبی و همکاری حمایت های پژوهشی عه سیاست اولویت دادن به حضور زنان و جوانان جهت دریافت گرنتتوس

 كشور طلبی و همکاری حمایت های آموزش و پژوهش در حوزه 4طراحی و اراهه الگوهای توسعه مراكز تعالی

های  ر راستای هدایت محققان به سمت پژوهشرصد و تذییر معیارهای ارزیابی و ارتقای پژوهشگران و اعضای هیات علمی د

 های حل مساله یا سفارش محور كاربردی مانند طرح

 كشور طلبی و همکاری حمایت

های مورد نیااز از جملاه    های دانشجویان براساب كلیه مهارت ارزیابی. توسعه سیاست آموزش مبتنی بر نیاز جامعه وصنعت

 ای ارتباطی و اصول اخالق حرفه های های كاربردی، مهارت دانش پایه، مهارت

 كشور طلبی و همکاری حمایت

 كشور طلبی و همکاری حمایت ها و قوانین نامه خصوص بانوان جوان در تمامی موارد فوق با تدوین آیین مدنظر گرفتن جوانان و به

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Role Model  2. Role playing  3. Start up   4. Excellence center 
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طلبی، مشاوره و همکاری با  فرهنگستان با توجه به نقش خود برای حمایت

های علمی  و امکانات گروه ها و براساب توانمندی علمی اعضا سایر سازمان

یاا در   كناد هاا حمایات    ها توسط سایر سازمان تواند از اجرای آن خود می

  .ها همکاری كند اجرای آن

 

 ها يافته
 هاای  با تحلیل بیانیه گاام دوم در جلساات بحاث گروهای، سیاسات     

هاا باه    ایان سیاسات  . تادوین شادند   جوانان و زنان بر تأكید با پیشنهادی

سیاست  31در مجموع . اند ه شدههارا 1های مختلف درجدول  تفکیک حوزه

و  های علم و فناوری، اخالق و معنویات ها در حوزه این سیاست. تدوین شد

 . مورد را به خود اختصاص دادند 11و  8، 12نخبگان به ترتیب 

های پیشنهادی در فرهنگستان علاوم   به منظور اجرایی شدن سیاست

راهکاار نیاز بارای اساتفاده از تاوان و       21. راهکار تعیاین شاد   6پزشکی 

های فرهنگستان علوم پزشکی در كمک یا حمایت از اجارای ایان    ظرفیت

 . در سطح جامعه مشخص شد ها ر سازمانها توسط سای سیاست

در ایان جادول نقاش    . اناد  اراهه شده 2های اجرایی در جدول  راهکار

فرهنگستان علوم پزشاکی در اجارا و ساطح اجارا باه تفکیاک راهکارهاا        

 .مشخص شده است

هااا و اجاارای هریااک از راهکارهااای پیشاانهادی نیازمنااد زیرساااخت

های  اهم فرایندها و زیرساخت گروه سالمت زنان. فرایندهای مناسب است

 .كردندالزم برای راهکارهای پیشنهادی را تبیین 

 

 گيري بحث و نتيجه
را منشاور انقاالب اساالمی در     تاوان آن  بیانیه گام دوم انقالب كه می

لاذا   ؛نقطه عطف چهل سالگی دانست نکات یرفی در آن نهفته شده اسات 

ساز بایاد رساالت    تمدنپردازی و  در این دومین مرحله خودسازی، جامعه

همه اقشار و آحاد جامعه تبیین شود تا همگان به صاورت یاک واحاد در    

 خطااب  كاه  انقالب دوم گام. مسیر تحقق تمدن نوین اسالمی گام بردارند

 مسایر  در عطفای  نقطاه  اسات،  كشور سازان آینده یعنی جوانان به آن اصلی

 راه ایان  اداماه  برای در آن كه است پژوهش و علم عرصه در كشور پیشرفت

 نسل به امیدبخشی یعنی، ضروری اصل دو دانش قله به رسیدن یعنی روشن

 در جهاادی  حركات به  توصیه و كشور آینده انسانی سرمایه عنوان به جوان

 نوین تمدن سوی به طریق طی الزامات از علمی، جهاد ازجمله هازمینه همه

جایی كه برای تحقق از آنهمچنین . است بزرگ آرمان یک عنوان به اسالمی

مین أباید ت "پرورش انسانی"و  "تولید فکر"كامل تمدن اسالمی دو بخش 

نیاز باا   ( ره)امام خمینی . پوشی نیست شود، نقش پررنگ زنان قابل چشم

ها به شکست  ها گرفته شوند، ملت ساز از ملت های انسان این سخن اگر زن

حفاظ جامعاه و   هاا در   باه نقاش ساازنده آن   "و انحطاط خواهناد رساید   

كاارگیری  ایناک در ایان باازه زماانی باا باه      . سازی تأكیاد داشاتند   تمدن

جملاه رصاد و شناساایی     ازهاای متعادد   های متناسب در حیطه سیاست

هاای   پاردازی و فعالیات   كارگیری جوانان و زنان در ایدهالگوهای موفق، به

لگوهاای  پژوهشای، اراهاه ا   - كارگیری آنان در مراكز علمای  بنیان، به دانش

استعدادیابی و ارزیابی توانمندی علمی و عملی آناان در ساطوح مختلاف    

های ترسیم شده در بیانیه گاام دوم انقاالب اساالمی محقاق     آرمانكشور 

گاذاری در   های سیاسات ترین چالش با توجه به اینکه از عمده. خواهد شد

داری ناپایا رو،  های پیش های علم و فناوری، زنان و نخبگان پیچدگیحوزه

گذاری مناساب، عادم    گذاری و سیاست های دولت، عدم وجود هدفبرنامه

های راهبردی در هر حوزه و تعامل مفید هماهنگی و نیاز شدید به سیاست

ها و  لذا ضروری است تمامی سازمان است( 12-14)ها  ساختارها و سازمان

ی و باا  ها راهکارهای اجرایی مرتبط به حوزه فعالیت خود را شناساای  ارگان

همچنین با توجه باه  . كنندها اقدام  های الزم به آنن زیرساختكردفراهم 

ها  ها و ارگان های سایر سازمان ن برنامهكردامکانات و توان خود در اجرایی 

 .كننداقدام 

 

 تقدير و تشكر
این مطالعه به درخواست شورای علمای فرهنگساتان علاوم پزشاکی     

گاروه علمای ساالمت زناان     ی عضاا جمهوری اسالمی ایران با همکااری ا 

وسیله مراتب قدردانی  نویسندگان مقاله بدین. فرهنگستان انجام شده است

گاروه علمای ساالمت زناان      یو سپاب خود را از شورای علمای و اعضاا  

 .كنند فرهنگستان علوم پزشکی ابراز می
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 باا  معنوی و اخالقی سالمت تحول جامعه در معنویت و اخالق شکوفایی. ب
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Role and Mission of Women and Youth and Their Position Within the Academy of 

Medical Sciences 
 

Marzieh Vahid Dastjerdi1, Batoul Mohtashami2, Batoul Ahmadi1, Masoumeh Hosseini2, Faranak Farzadi3* 

 

Abstract 
Background: On the 40th anniversary of the Islamic Revolution of Iran, the Supreme Leader coined the second phase 

of actions following the Islamic revolution to be "the phase of self-improvement, socialization and civilization". Herein 

we sought to assess the role and mission of women and youth, as well as the role of the Academy of Medical Sciences 

played during the second phase of the Islamic Revolution. 

Methods: Members of the Women's Health Scientific Group at the Academy of Medical Sciences were given four 

sessions of group discussion, By reviewing existing policies and content analysis of the second phase of the Islamic 

revolution, policies were proposed in the fields of ethics spirituality, science, technology, pursued by adolescent 

women. They also identified strategies implementing the proposed policies needed infrastructures at the Academy of 

Medical Sciences as well as the community. 

Results: By analyzing group discussion sessions 31 policies were developed. These policies were in the fields of 

science and technology (12 cases), ethics and spirituality (8 cases) and elites (11 cases) respectively. In order to 

implement the proposed policies at the Academy of Medical Sciences, 6 action plans were derived. Also 21 plans were 

identified to make use of the capacities of the Academy of Medical Sciences to help and support the implementation of 

these policies at the community level. 

Conclusion: Implementation of appropriate policies in various fields with support of relevant organizations and 

institutions, can be effective in procuring goals of the second phase of the Islamic Revolution. 
 
Keywords: Academy of Medical Sciences, Action Strategies, Policy Making, Second Phase of the Revolution 

Statement, Women, Young  
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