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 4141علوم پزشکی کشور در افق   میهای عل نقشه راه حرکت جمعی انجمن
 

 

 6، سيدجليل حسينی5عبدالحميد شريفيان، 4نادر ممتازمنش ،3، رضا موقري2مقدم ، عباس وثوق1بهزاد دماري

 
 

 چکیده
اي براي ارتقاي مشاارتت   تدوین برنامه. هاست آنگيري از توان هاي علمي و بهرهفرهنگستان علوم پزشكي، موظف به اعتالي انجمن :زمینه و هدف

 . ضرورت یافت 4141ریزي در ابعاد مختلف سالمت در افق گذاري و برنامهها در سياست آن

ي هاا  هاي جمعاي انجمان   هاي ثانویه از تحليل اسناد باالدستي و مستندات فعاليت داده. تحليلي به روش تيفي انجام شد-این مطالعه توصيفي :روش

گذاري مرتبط به روش مصاحبه و بحث گروهي متمرتاز و نظرواواهي باا     هاي اوليه از نظرات ذینفعان سياست داده. به دست آمد ي علوم پزشكيعلم

تكاليف . بندي شد گيري و شيوه استقرار دسته هاي تحليل شده در سه بخش شناوت، جهت داده. انجمن علمي گردآوري شد 431پرسشنامه تتبي از 

 . هاي علمي گذاشته شد انجمن همهبندي و به نظروواهي  ساله در چهار بخش صورت 5ه این برنام

گاذاري و   ها از دید متخصصان رشته و همكاران، ارتباا  بسايار نزدیاا باا جامعاه و توانمنادي انجمان در  اانون        مرجع بودن انجمن :ها یافته

هاا، فرهناا افرا اي    وزارت بهداشت و عدم اعتماد نظام سالمت باه انجمان   گذاري نداشتن نقش در سياست. هاست ریزي از نقا   وت آن برنامه

دورنمااي اجماا    . ها اسات  آنهاي در اولویت  گذاران چالش ها در ارتبا  با سياستفردگرایي در جامعه علمي و ضعف تارگروهي و ضعف انجمن

ه عنوان مشاور مرجع و ناظر تخصصي در تادوین، اساتقرار و   ب 4141هاي علمي علوم پزشكي در  شوراي ملي انجمن/ شبكه: شده عبارت است از

ها و همچنين رابط معتبر و تخصصي براي تعامل با مردم است و با ایفاي سهم وود در دستيابي به اهادا  ساالمت و    ارزشيابي  وانين وسياست

 . ودش شناوته مي توسعه پایدارتشور به عنوان الگویي سرآمد در تشورهاي منطقه و جهان اسالم

ها به یكادیگر   انداز ضروري و نيازمند اعتماد دولت و انجمن براي دستيابي به جایگاه اول منطقه چشم  هاي علمي حرتت جمعي انجمن :گیری نتیجه

 .عملياتي تردن تقسيم تار ملي پيشنهادي این مطالعه اولين ا دام است. است
 

 4141نقشه راه، انجمن علمي علوم پزشكي، افق  :ها واژه کلید
 
 مقدمه

. رود و معااني متفااوتي دارد   تلمه شبكه در علوم مختلفي به تار ماي 

 ور  هاي انساني متشكل از اعضاي حقيقي و یا حقو ي هستند ته به شبكه

باشند و در موضوعات علوم انساني  در تعامل باهم مي  و یا غيررسمي رسمي 

علمي هاي  جمنها و ان شبكه .(4)تنند گذاري مشارتت مي همچون سياست

هااي  روشي است ته اشكال هرمي سازماندهي را تنار گذاشته و سيساتم 

باه هماين   . د و همه افراد تأثير برابري در آن دارندنتن مسطح را ایجاد مي

توانند بستري را ایجاد تنند ته در آن تبادل ا العات و  ها مي سبب شبكه

توان دانشي  ها را مي هدو پيامد مهم ایجاد شبك. دانش راحت تر انجام پذیرد

ها و ا العات بين  پيامد دانشي به معناي انتقال دانسته. و اجتماعي دانست

یعني . است 7ترین ویژگي آن انتقال دانش ضمنيافراد شبكه است ته مهم

دانشي ته به آساني  ابل بيان، اشتراک و فرموله تردن نيسات و در ذهان   

اساساي و فرضايات و   هااي  ارزش هاي تاري، افراد در روابط سازماني روال

 .(2)پذیر نيست امكان انتقال آن به آساني به دیگران اعتقادات نهفته است و
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 گروه علمی حکمرانی و سالمت، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشيار، .1

 استادیار، گروه سياست سالمت و جامعه، دبيروانه شوراي عالي سالمت و امنيت غذایي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي: مسئول نویسنده*  .2

 آموزش پزشكي هاي علمي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و پژوهشگر، دبيرخانه كميسيون انجمن .3

 داشتی درمانی شهيد بهشتيدانشيار، گروه کودکان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات به .0

 ت علمی فرهنگستان علوم پزشكيئعضو هي .5

 استاد، مرکز تحقيقات ناباروری و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی درمانی شهيد بهشتي .6

7. Tacit knowledge 
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011 

ایان   .اناد  هم ناميده شده« هاي جامعه مدني بنيان»هاي علمي به عنوان انجمن

بط تخصصي و پلي بين دولت و مردم محسوب شده به عنوان نااظر  ها را انجمن

هااي غيرانتفااعي    براي چنين ساازمان . (3) تنند  ر  و امين نقش ایفا مي بي

دولات،   باه  وابساتگي  و عادم  و وودمختااري  اساتقالل : هاایي چاون   ویژگاي 

مردماي،   و پایگااه  جایگااه  باودن، داراي  ووداتكایي، وودبسندگي، دموتراتيا

 در ارتبا  ویژه پذیري، به و نوآوري، انعطا  تجربه بودن، بازبودن، راتياغيربروت

مردماي، تارآمادي و مرثرباودن در     هااي  باوواسته تطابق و اجتماعي با شرایط

 و حتاي  وملاي  محلاي  ساطو   درهماه  بااهم  مردماي، تعامال   مشارتت جلب

ي گردهماای  محال  هاا  انجمان . (1) مدني آمده اسات  جامعه در  الب المللي بين

 رشته و با تخصص مستقيم ارتبا  در ته ليیمسا در  ادرند ته است متخصصاني

 :بدهند تارشناسي نظر چهارگانه زیر هاي مرلفه در وصوص به هاست، آن تاري

 نياز براي مورد انساني نيروي نوآموزي و بازآموزي تربيت، :افزار انسان .4

 واص فناوري یا

 شاورهم و ارشادي نظریات ارائه :افزار  اطالع .2

بررسي  و وارداتي فناوري تخصصي شناوت :افزار اطالع آوری فن .3

 آن مختلف هاي جنبه

 ایجاد ساوتار جهت در اي مشاوره تخصصي نظریات هئارا :افزار سازمان .1

اجتمااعي   شارایط  بهتارین  آوردن فاراهم  منظاور  باه  ساازماني  بهيناه 

 . (5) واص فناوري از بهينه استفاده براي دسترس  ابل ا تصادي

هاي  هاي علمي با چهار گروه مردم، دولت، متخصصان و انجمن انجمن

نهاد ریاست جمهاوري نياز در چناد    . المللي تعامل تاري دارند ملي و بين

هااي علماي    رشاته تخصصاي از  ریاق انجمان     14سال گذشته بيش از 

هاي فراواني براي ارائه مشاوره  ها  ابليت مميزي ترده و نشان دادته انجمن

 در و  ار   بي بازوهاي ها انجمن نيز سالمت حوزه در .تشور دارند و توسعه

 و هساتند  گاذاران  سياسات  و ریازان  برنامه براي تارآمد ناحال مشاور عين

 و گساتردگي  جامعيات  باه  توجه با.  هستند وود حوزه بان دیده درحقيقت

 مسير این در و دشوار بوده بسيار تاري سالمت نظام مدیریت سالمت، تعریف

 ایجاد، در توانند مي یا غيرمستقيم و مستقيم  ور به غيردولتي نهادهاي راتث

 ساه  باه  اما .تنند هموارتر را راه و نقش داشته جامعه سالمت ارتقاي و حفظ

 عناوان  باه  ساالمت  حامي نهاد مردم هاي و سازمان علمي  هاي  انجمن دليل

 . (6) اند شده شناوته تمتر جامعه ارتقاي سالمت براي مكاني

 ها و فعاليت منبع عنوان به لذا دارند، تعلق غيرپزشكي سيستم یا به .4

 .است نشده نگریسته ها آن به سالمتي هاي مداوله

باشند،  نداشته سالمت بر باري زیان اثر هيچ ته رسد مي نظر به چون .2

 .است نگرفته  رار سالمت گذاران سياست و ریزان برنامه توجه مورد

 نه براي و عموم براي نه ها انجمن و ها ازمانس ها، گروه این از بسياري .3

ساایه   در زیارا  نيساتند،  شاده  شاناوته  ماداران  سياسات  و نامحقق

 .دارند  رار بزرگ دولتي مرسسات

 هااي  تشاكل  موفقيات  ماانع  هشات  ،تشور در آمده به عمل بررسي در

 .(7) است زیر شر  به حيطه سالمت غيردولتي

 فراگير  و د يق مكتوب، اتيعملي برنامه مشخص و نبود هد  نداشتن .4

 اي حرفه عملكرد ضعف .2

 (بودجه تمبود نه) مالي مدیریت در ضعف وجود .3

 مستندسازي به توجهي بي .1

 (المللي بين محيط وصوصاً با) ارتبا ي شبكه مزایاي از نكردن استفاده .5

 نفوذ در ناتواني .6

 آفرینندگي و ابتكار ضعف .7

 گروهي نفس به اعتماد  تمي .1

انجمان  »، 4334و در دهاه   «نجمن مامایي ایرانا» 4324سال  حدوددر 

باه انتشاار نشاریات مختلاف      4314فعاليت وود را شرو  و در سال  «پزشكي

انجمان علماي در    71، تعاداد  4357تاا ساال   . ندهاي پزشكي ا دام ترد گروه

هاي علوم پزشكي، علوم پایه، تشاورزي، فني و مهندسي و علاوم انسااني    گروه

هاا   پس از پيروزي انقالب اسالمي مسئوليت انجمن. ردندفعاليت وود را آغاز ت

د و دفتار  شا و مجامع علمي تشور به وزارت علوم، تحقيقات و فنااوري واگاذار   

هاا   المللي، زیرنظر معاونت پژوهشي، اداره امور انجمن هاي علمي و بين همكاري

شوراي عاالي انقاالب فرهنگاي     4374در هفتم مهر ماه سال . را برعهده گرفت

براسااس ایان مصاوبه صادور مجاوز      . واود را صاادر تارد    262صوبه شماره م

هاي علمي، تجدید پروانه و نظارت بار حسان انجاام تاار آنهاا،       تأسيس انجمن

هااي علاوم، تحقيقاات و فنااوري، بهداشات و       بسته به مورد، برعهده وزارتخانه

 باق  . اسات  درمان و آموزش پزشكي و فرهنا و ارشاد اساالمي نهااده شاده   

سايس دریافات   أهاي علمي تاه مجاوز ت   تعداد انجمن 4317 العات در سال ا

 63انجمن گروه علوم پایاه،   21باشد ته از این تعداد  انجمن مي 497 ،اند دهتر

انجمن گاروه   21انجمن گروه علوم انساني و  62انجمن گروه فني و مهندسي، 

 از بايش  حاضار درحاال . (2) اسات اي  انجمن گروه بين رشته 24تشاورزي و 

 بيش ها آن از بروي ته دارد وجود پزشكي گروه در حيطه شده ثبت انجمن 414

 تميسايون  توساط  علمي هاي انجمن فعاليت مجوز. (1) دارند  دمت سال 34 از

 وزارت آموزشاي  معاونات  از اي مجموعاه  زیر ته پزشكي گروه علمي هاي انجمن

 پزشاكي  آموزش وسعهت و مطالعات در مرتز و پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

 مواردي به پزشكي گروه  علمي هاي انجمن نامه اساس در. شود مي اعطا ،دارد  رار

 و اساتاني  هااي  شااوه  ایجااد  امكاان  نباودن،  بودن، سياساي  انتفاعي غير چون

تارین   مهم اساسنامه مطابق .است شده اشاره ها شرتت ثبت دراداره ثبت ضرورت

 : است رزی شر  به علمي  هاي انجمن وظایف

  مرتبط محققان و نامتخصص بين آموزشي و تحقيقاتي علمي، ارتبا  .4

 پژوهشي آموزشي مرسسات و ها دانشگاه بهداشت، وزارت با همكاري .2

 پژوهشي آموزشي، امور ریزي برنامه در مرتبط

 فني و پژوهشي آموزشي، ودمات هئارا .3

 پيشابرد  در دانشاجویان  و پژوهشگران دانشمندان، تشویق و ترغيب .1

 آموزشي و پژوهشي علمي، هاي فعاليت
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

014 

 در سطو  مداوم آموزش پژوهشي، و آموزشي هاي گردهمایي برگزاري .5

 .(9) المللي بين و ملي

یكاي از وظاایف فرهنگساتان     ،اساسنامه مصاوب  24مطابق بند دوم ماده 

. (44)هاسات  گياري از تاوان آن   هاي علمي و بهرهعلوم پزشكي، اعتالي انجمن

ت به تجربيات تلخ و شيرین  بلاي در زميناه همكااري جمعاي     با عنای بنابراین

هااي فعلاي   هاي علمي تصميم گرفته شاد تاه ضامن بررساي چاالش     انجمن

سااله   24اناداز   هاي علمي در تار تيمي، برنامه مدوني در راستاي چشمانجمن

 : رود با تدوین و اجراي این برنامهانتظار مي. تدوین شود

هاي علماي باه وجاود آماده و        انجمنهمسویي و همگرایي در اهدا .4

 ها بهبود یابد، عملكرد آن

 ایجاد شود، ( راه آینده)مالكيت بيشتري براي استقرار برنامه  .2

هاااي اجرایااي و  ااانون گااذاري از نظاارات    فرهنگسااتان و دسااتگاه .3

 هاي علمي تخصصي بهره بيشتري ببرند و  انجمن

اناداز   چشام  سهم و نقش هر انجمن در دستيابي به ساالمت برتار در   .1

 .تعيين شود 4141

 

 روش
هد  تلي مطالعاه  . تحليلي به روش تيفي انجام شد-این مطالعه توصيفي

 4141هاي علمي تخصصي علوم پزشكي تشور در افق  ترسيم راه آینده انجمن

 :بود ته براساس مدل سند سياست، سه هد  اوتصاصي زیر را دنبال ترد

 هاي علمي در ایران  منتحليل وضع موجود نقش و تارتردهاي انج .4

دورنماا، اهادا    ) 4141هاا در افاق    هااي انجمان   جهت گياري  .2

 ( راهبردي، مداوالت

درماان   شيوه استقرار سند و تكاليف در چهار بخش براي وزارت بهداشات  .3

 ها  ، فرهنگستان و سایر دستگاهي علميها ، انجمنو آموزش پزشكي

 : گردآوري شدندهاي زیر  ها از  ریق روش در تدوین برنامه، داده

     مرور مطالعات انجام شده در تشور و اساناد باالدساتي باجساتجو در

 SID- medlib-Iranmedex-magiranهاي ا العاتي فارسي  پایگاه

   هااي  اسناد و مدارک موجود از جمله صورت جلسات مجماع انجمان

هااي علماي   علمي علوم پزشكي، گزارش عملكرد تميسايون انجمان  

و آماوزش پزشاكي، تجربياات وزارت علااوم     وزارت بهداشات، درماان  

ها هاي جمعي انجمنه شده در همایشئتحقيقات و فناوري، نظرات ارا

 هاي تشور سال گذشته، مطالب منتشر شده در سایت 44در 

 ناماه   از  ریق پرسش(در دو نوبت)هاي علمي گردآوري نظرات انجمن

 تتبي محقق ساوت

 ر جلسات تميته راهباري  بندي د مجموعه مباحثات ساوتارمند جمع

 .تدوین برنامه

هاي علمي هاي الزم از دبيروانه انجمن تيم پروژه براي هماهنگي

، (مساائول و تارفرماااي اسااتقرار پااروژه)فرهنگسااتان علااوم پزشااكي

هااي علماي وزارت   تارشناس و رئايس دبيرواناه تميسايون انجمان    

ا، ها بهداشت، نماینده نهاد ریاست جمهوري در اماور توساعه انجمان   

، انجمن علمي پزشكي (ترجيحي)نماینده وزارت علوم و وزارت تشور 

تحقيقاات   ملاي  سساه رو نماینده م( به عنوان مجري)اجتماعي ایران 

نقشاان در اولاين    تميته راهبري  ر  پس از تحليال ذي .سالمت بود

هاي علمي مادعو باه صاورت داو لباناه باا مشاارتت        نشست انجمن

هاي مختلف پایه، باليني، سالمت  تهشر انجمن علمي از 45نمایندگان 

 . اي تشكيل شدهمگاني و بين رشته

يس فرهنگستان علاوم  یبراي تدوین این برنامه جمعي با مكاتبه ر

هاي علمي دعوت شدند و پس از توجيه اوليه و  انجمن تماميپزشكي 

بيان هد  این برناماه پرسشانامه تتباي توزیاع و در هماان جلساه       

 : االت باز زیر بودرنامه حاوي سپرسش. آوري شد جمع

هااي علماي   از نظر انجمن شما سه  وت فعلي نظام مدیریت انجمان  .4

 علوم پزشكي تشور چيست؟

 (ضعف  هاي بهبود یا نقا فرصت)انجمن شما سه چالش اصلي نظر از  .2

 هاي علمي چيست؟درحرتت جمعي انجمن

ي در هاي علمي علوم پزشك پيشنهادي شما براي انجمن« انداز چشم» .3

 چيست؟ 4141افق 

از دولت یازدهم در ارتبا  باا حرتات جمعاي و موفاق      انتظارات شما .1

 هاي علمي علوم پزشكي چيست؟انجمن

هاي علمي باا فرهنگساتان   مند انجمنپيشنهاد شما براي تعامل نظام .5

 علوم پزشكي تشور چيست؟

هاي واود باراي    در بخش دیگر جلسه اعضاي مدعو به بيان آزاد دیدگاه

دو نفر یكي براي مدیریت جلسه و بحث . هاي علمي پرداوتند عه انجمنتوس

شاده   ارائاه بياناات  . ندتردو دیگري براي ثبات ا العاات مهم جلسه تما 

ساازي فایال    پاس از پيااده  . در جلسه توسط دو دستگاه مختلف ضبط شاد 

االت فاو   رصوتي و تحليل محتاواي آن موضاوعات مهام در چاارچوب سا     

ساال اول نوشاته و در چهاار بخاش      پنجاین برنامه براي  .بندي شدند دسته

هاااي علمااي و سااایر تكاااليف وزارت بهداشاات، فرهنگسااتان، وااود انجماان

 تمامينویس نهایي مستند به نظروواهي  پيش. اند بندي شده ها جمع دستگاه

انجمان علماي پاساخ     431هاي علمي گذاشته شد ته در و ت مقرر  انجمن

 .یيد اتثریت تيم پروژه اعمال شدأني نظرات مورد تدادند و در ویرایش پایا

 

 ها یافته
 مروری بر وضعیت موجود

 459تعاداد   4392در بخش علوم پزشكي در سال : آمار و اطالعات

ها  ن درصد آ 59انجمن علمي علوم پزشكي ثبت شده وجود داشت ته 

بندي مندرج در جدول  اند و داراي گروه به ثبت رسيده 14از دهه  پس

 .است 4
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 ...های علمی علوم پزشکی  مننقشه راه حرکت جمعی انج

013 

 پزشکي  بندی انجمن علمي گروه علوم گروه -4جدول 

 (درصد)فراواني نسبي تعداد حوزه تخصصي

 علوم پایه

 4225 49 و تشخيصي آزمایشگاهي 

 3 5 دارویي 

 44 46 ها  سایر رشته

 علوم باليني

 44 46 جراحي 

 5/32 52 داولي 

 2/1 43 دندانپزشكي 

 42 49 سالمت همگاني 

 5/3 6 ي و توانبخشيبازتوان

 2/1 43 اي  بين رشته

 444 459 جمع تل

 
 های علمي در دو دهه گذشته  تجربیات جمعي انجمن

جمهاوري در  دفتر مميزي علوم در معاونات علام و فنااوري ریاسات    

هااي علماي آغااز    هاي انجمنهاي اوير ا داماتي براي توسعه فعاليت سال

رشته تخصصاي علاوم پزشاكي در     14ته بيش از  از جمله این. ترده است

ها با هاي توزیع شده بين انجمن یا  الب مدون مميزي شده است، بودجه

باه  .... شر  اجراي موارد مشترک از جمله توسعه ساایت، چااک تتااب و   

هااي ارزیاابي سااالنه    در همين سال شاوص. نامه بوده استصورت تفاهم

 .ه اجرا درنيامدهاي علمي را تدوین ترده است اما به مرحلانجمن

هاي علمي گروه پزشاكي ایاران در فرهنگساتان علاوم     مجمع انجمن

هااي جهات داري را شارو     فعاليت 4311تا  4313پزشكي ایران از سال 

ترده بود از جمله اینكه در این دوره به مباحاث صانفي از جملاه وا عاي     

تي هاي ودمات پزشكي، امور مالياتي پزشكان و ایجاد تسهيالنمودن تعرفه

ناماه مجماع، چگاونگي     چنين تهيه اساس هم. براي این  شر پرداوته شد

پزشكي، مجلس شوراي  مين مالي وزانه مجمع، همكاري با سازمان نظامأت

مين اجتماعي در دستور تار أسسه عالي پژوهش تر ضائيه و م اسالمي،  وه

 . این مجمع  رار داشت

جراحان از ابتاداي   يها با هدایت انجمن علمگروهي مستقل از انجمن

اناد، از جملاه   اي به مسائلي صانفي پرداوتاه  در جلسات دوره 4394سال 

ها، وجود مطب در اماتن مسكوني و منشاور حقاو    موضو  ماليات مطب

پزشكان در این جلسات مطر  شده است و ویژگي مهم این جلسات وود 

 .ها است جوش بودن آن

هاي علماي باه ساال    نجمنتاریخچه ارتبا  سازمان نظام پزشكي با ا

مجموعه زیر« ها و مراتز پزشكيمور انجمناداره ا»دفتر . گرددبرمي 4314

ریزي سازمان نظام پزشكي با بر راري ارتباا  تنگاتناا باا     معاونت برنامه

آوري نظرات هاي علمي تخصصي علوم پزشكي تشور در جهت جمعانجمن

مات، محاسبه  يمت تمام هاي ودهاي تعيين تعرفهمشورتي آنان در زمينه

هااي تخصصاي و   شده ودمات تخصصي، استانداردسازي وادمات رشاته  

هاي مرتبط، تدوین نامهتعيين حدود وظایف شغلي، تدوین و بازنگري آئين

ها، همكاري در وصوص آموزش مداوم گروه راهنماهاي باليني یا گایدالین

 .يت بوده استهاي هد  تا به امروز مشغول به فعالگروه برايپزشكي 

تاه باا    4392هااي علماي در ساال     یكي از ا دامات جمعاي انجمان  

ها و معيارهااي  انجمن صورت گرفت تدوین شاوص 74مشارتت بيش از 

احراز وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشكي در دولت یازدهم و انتظاارات  

 .هاي علمي از دولت در بخش سالمت بوده استانجمن

 

 تيمروری بر اسناد باالدس

تيدات اسناد باالدساتي شاامل ماواد حماایتي از توساعه      أترین ت مهم

 :آمده است 2ناد باالدستي در جدول هاي علمي علوم پزشكي در اس انجمن

 

 های علمي های انجمن دیدگاه
  هاي علمي دهندگان جلسه نمایندگان انجمن نظرات درج شده توسط پاسخ

 :اند بندي شده یل ترتيب و جمع  ذگانه زیر به شر هاي باز پنج درباره پرسش

هنای  از نظر انجمن شما سه قوت فعلي نظام مدیریت انجمنن  .1

 علمي علوم پزشکي کشور چیست؟

هاا ارتباا    هاي علماي باا دبيرواناه تميسايون انجمان     انجمن

ها از تشویق و ایجاد انگيزش در انجمن. ساوتاري مناسب دارند

نسابي   هاي مختلف و حمایات مناساب از جملاه نظاارت     روش

ها  وتما مالي تا حدودي، پيگيري امور  انوني و حقو ي انجمن

. شاود  از  ر  وزارت وانه و نهاد ریاست جمهاوري انجاام ماي   

ها ایجاد شده است و باعنایت به توانمندي بانا ا العاتي انجمن

ریازي نقاش مشاورتي باراي      گذاري و برنامه ها در  انون انجمن

  .اند هاي علمي لحاظ تردهانجمن

اعضاي هيئت مدیره منتخب اعضاي انجمن هستند و باتوجه به در اوتياار  

گيري توسط هيئت مدیره عملكارد علماي    رار داشتن همه  درت تصميم

هاي مشاابه و ووداتكاایي   همكاران با تخصص. و صنفي  ابل توجهي دارند

به سبب داشاتن  . ها با همدیگر ارتبا  دارندو انگيزش باال از  ریق انجمن

هااي  شكالت مشابه و حس همكاري و مشارتت از تجارب، آراء ودیادگاه م

 . شوند مند مي نظران هر حوزه بهره استادان و صاحب

هااي واارج دانشاگاهي و    ي آموزش مداوم و آماوزش ها در عرصهانجمن

هاا از دیاد   برگزاري سمينارها به دليل وجود نظارت و مرجع بودن انجمان 

رغام مشاخص نباودن جایگااه  اانوني       يمتخصصان رشته و همكاران علا 

اند ته آماوزش علماي را    موفق شده. نسبت مقبولي دارندبه ها، فعاليت  آن

هااي علماي و    هاي تجاري وارج تنند و با انتقال پيشرفت از دست شرتت

توانند سطح علمي اعضاي وود را تا ساطح جهااني    عملي و تكنولوژي مي

هاا، راه انادازي    پژوهشي با دانشگاههاي ار  ریق همكاري انجمن. باالببرند

پزشكي و ارتباا  بسايار نزدیاا باا جامعاه در       هاي باسایت و تدوین تت

 . تنند جهت توسعه علمي رشته مربو ه، تالش مستمري مي
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

010 

 های علمي علوم پزشکي اسناد باالدستي مرتبط با انجمن نکاتترین  مهم -2جدول 

 وم پزشکيهای علمي عل های مرتبط با انجمن گویه سند

 انون 

 اساسي

 ها، در پيشبرد آن  و تالش  بشري  پيشرفته  و تجارب  و فنون  از علوم  استفاده -  ب: جز ب  2اصل 

 . ققانمح  و تشویق  مراتز تحقيق  تأسيس  از  ریق  و اسالمي  ، فرهنگي ، فني علمي  هاي  زمينه  و تتبع و ابتكار در تمام  بررسي  رو   تقویت - 1بند  3اصل 

 .ها و مانند این  و امور نظامي  و تشاورزي  و صنعت  و فنون  در علوم  وودتفایي  تامين - 43بند  3اصل 

انداز  چشم

 4141ایران 

و باا تعامال ساازنده و    الم ایران تشوري است توسعه یافته با جایگاه اول ا تصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هویت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اس

بروورداري از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتار مناابع    انداز ي ایراني در افق این چشم جامعههاي  یكي از ویژگي. الملل مرثر در روابط بين

هاي برابار، توزیاع متناساب     مت، رفاه، امنيت غذایي، تأمين اجتماعي، فرصتاجتماعي و توليد ملي است دیگر ویژگي عبارت است ازبروورداري از سال  انساني و سرمایه

 .مند از محيط زیست مطلوب درآمد، نهاد مستحكم وانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض و بهره

باا تأتياد بار    ( ، واورميانه و تشورهاي همساایه شامل آسياي ميانه،  فقاز)ي آسياي جنوب غربي  دست یافته به جایگاه اول ا تصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه

بخش، فعال و مرثر در جهان اسالم باا تحكايم    الهام.افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر ا تصادي، ارتقا نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال تامل جنبش نرم

اي براساس تعااليم اساالمي و    پویایي فكري و اجتماعي، تأثيرگذار بر همگرایي اسالمي و منطقه ي تارآمد، جامعه اوال ي، نواندیشي و توسعه  ساالري دیني، الگوي مردم

  (.ره)هاي امام وميني  اندیشه

برنامه پنجم 

 توسعه

هااي بنياادین تااربردي در     ها و پژوهش پردازي، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزش هاي نظریه هاي علمي حوزوي و ترسي ها و  طب منظور توسعه انجمن به -7ماده 

 .آورد هاي تخصصي مرتبط حمایتهاي الزم را در ابعاد مالي، حقو ي به عمل مي هاي دین و نشر فرهنا و معار  اسالمي و گرایش حوزه

 : هدمنظور گسترش حمایتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري ا دامات زیر را انجام د دولت به -41ماده 

 ها و مدیریت تشور سازي هاي علمي، نخبگان و استعدادهاي برتر در تصميم تارهاي مناسب براي افزایش سهم مشارتت انجمنوایجاد ساز -ک

ي و برتار جهاان و   المللا  ها، تنفرانسها و مجامع علمي و پژوهشي بين هاي علمي، نخبگان و دانشمندان تشور در همایش ایجاد ساز و تار الزم براي مشارتت انجمن -ل

 هاي مطالعاتي مناسب در داول و وارج تشور هاي دانشمندان و نخبگان ایراني در جهان و فراهم تردن فرصت گيري از توانمندي بهره

باهاد  توساعه     افازاري،  نرم مدار، وال  و تارآفرین، منطبق با نيازهاي نهضت دانش  سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، منظور زمينه به -الف -24ماده 

 .هاي علمي، حمایت مالي به عمل آورد از انجمن -1بند :تمي و تيفي دولت مجاز است

جامع  نقشه

 علمي تشور

اواال   ( 44و بناد  . علم و فناوري تمال آفرین، توانمندساز، ثروت آفرین و هماهنا با محيط زیست و سالمت معنوي و جسمي و رواني و اجتماعي آحاد جامعه( 7بند 

 . پذیري آحاد جامعه علمي و نهادهاي مرتبط با آن محوري، تقدم مصالح عمومي بر منافع فردي و گروهي، تقویت روحيه تعاون و مشارتت و مسئوليت

 نقشه

جامع علمي 

 سالمت

برداري دانش موجود و توليد  از  ریق بهره 4141تا سال  تسب جایگاه اول سالمت آحاد مردم در منطقه»: انداز علم و فناوري سالمت در نقشه جامع علمي سالمت چشم

در بخش ا دامات این نقشه براي اجراي هر یا از راهبردها ا داماتي در نظر گرفته شده است ته برواي از مهمتارین آنهاا تاه  ابال همكااري و       . است« علم و فناوري

هااي علام و    اي موضو  محور و در بخش شااوص  رشته هاي ميان بخش الزامات تشكيل انجمن در. هاست در چهل بند آورده شده است مشارتت و یا اجرا توسط انجمن

 هاي علمي نظام سالمت تاتيد شده است  فناوري در نظام سالمت به تعدادانجمن

 نقشه

تحول نظام 

 سالمت

هاي علمي  نقا  تمرتز آن نيز آمده است مواردي ته در آن به انجمن هاي ملي و نقا  تمرتزي پيش بيني شده و در ذیل هر برنامه ملي، ها، برنامه در این نقشه سياست

مرتبط  هاي علمي و ایجاد انجمن. هاي اجتماعي عمومي در راستاي ارتقاي سالمت جامعه شناسایي وهدایت شبكه( 49برنامه ملي : مستقيما اشاره شده است عبارتند از

 با مشارتت مردم و سوادسالمت

برنامه دولت 

 یازدهم

 رنامه دولت تدبیر و امید ب

 (به منظور تقویت مشارتت اجتماعي اصحاب علم و هنر در جامعه و شرایط رشد و بالندگي فرهنگي)علمي و هنري   هاي فرهنگي،تقویت تشكل: 1-2-3ماده 

توليد علم و فناوري با پشاتيباني از همكااري بخاش     مشارتت همگاني در)آفریني بخش غيردولتي ها و گسترش نقشتاهش تمرتز در اداره امور دانشگاه: 1-2-5ماده 

 ( ها غيردولتي در گسترش دانشگاه

 (سازي استفاده از مشارتت این نهادها در نظارت و تصميم)هاي سياسي، صنفي و اسالمي تسهيل در تشكيل و رشد تشكل: 1-2-6ماده 

 وصوصي ارتقاي مشارتت بخش عمومي،: 9-2-9ماده 

باه منظاور تنظايم تيفيات، تميات و توزیاع وادمات و همچناين         )هاي تخصصي پزشكي و بهداشتي و سازمان نظام پزشاكي  مشارتت انجمنارتقاي : 9-2-44ماده 

 (وودتنظيمي از  ریق تعيين و بر راري تعادل بين استانداردهاي بازار و استانداردهاي اجتماعي

 ها و چند نهاد دیگر جلب مشارتتبا همكاري انجمنهاي نظام سالمت جذب منابع حمایتي براي زیر ساوت: 9-2-44ماده 

 هاشمي براي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي زادهبرنامه دتتر حسن  اضي

 (ک-41ماده )ها و مدیریت تشور سازي در تصميم... هاي علمي،ایجاد سازوتارهاي مناسب براي افزایش سهم مشارتت انجمن: در تارترد توليت

 ....هاي علمي ودرمان و آموزش پزشكي با بخش وصوصي، انجمن همكاري وزارت بهداشت،: 29-بخش دوم: د منابع غيرماليدر تارترد تولي

 فرهنگستان

 علوم پزشكي

نحاوي باا    ایي تاه باه  ها  هاي علمي گروه پزشاكي و انجمان   گيري و استفاده از توان انجمن ها و بهره اعتالي انجمناساسنامه فرهنگستان علوم پزشكي تشور  2ماده 24بند 

 .ریزي در ابعاد مختلف سالمت گذاري و برنامه هاي سياست در زمينه ها سالمت ارتبا  دارند و تشویق و ترغيب مشارتت آن

معاونت علم 

 و فناوري

ریاست 

 جمهوري

 و مرسسات غيردولتي هاي علمي و مراتز دانشگاهي دار با مشارتت انجمن هاي اولویت ایجاد نهادهاي رصد علم و فناوري در حوزه

المللي باا   هاي علمي و نهادهاي پژوهشي تشور در سطح بين هاي انجمن فعاليت هگذاري، راهبري و تقویت جریان ا العات مفيد در حوزة علم و فناوري و توسع سياست

 اولویت تشورهاي جهان اسالم

 ها و توسعه و ترویج و انتشار علم و فناوري سازي نقش مرجعيت علمي و ارتقاي مشارتت در تصميم هاي علمي به منظور ایفاي ها و جمعيت حمایت از ساماندهي و تقویت انجمن

 .ها هاي غيردولتي فعال در امر پژوهش و حمایت از ارجا  تار به آن ها و تشكل موثر انجمن بندي و ساماندهي رتبه
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 ...های علمی علوم پزشکی  مننقشه راه حرکت جمعی انج

014 

 های بهبود یا نقاطفرصت) نظر انجمن شما سه چالش اصلي از  .2

 های علمي چیست؟ر حرکت جمعي انجمند (ضعف 

به علت عدم توجه تافي به مباني مشكالت جامعه پزشكي و سالمت و 

ها باراي ارتقاا و   ها، جایگاه انجمنعدم اعتماد نظام سالمت به انجمن

گاذاري و   در سياسات . تيفاي رشاته مربو اه شافا  نيسات      توسعه

تاافي   نقاش ( وزارت بهداشات )گيري در ارتبا  با حاتميات  تصميم

ها براي رسيدگي به تخلفات اعضاا، اساتقالل و اوتياار    انجمن. ندارند

به دليل مشكل عضوگيري به وا ر تمبود انگيزه تعاداد  . تامل ندارند

هاي علمي موازي  اعضاي انجمن تافي نيست و به جاي تشكيل انجمن

نبود سازوتار مرتزي . ها تشكيل شود هاي انجمن بهتر است زیرتميته

ها، نبود تننده فعاليت هاي علمي و هماهنارابط بين انجمن به عنوان

نامه مشترک، تمبود اساتانداردهاي شافا ، نقاص ارتباا  باا       اساس

هاي مختلف، فرهنا افرا اي  گذاران، عدم ارتبا  بين انجمن سياست

هااي   فردگرایي در جامعه علمي و ضاعف تاارگروهي، ضاعف مهاارت    

جمن، عدم تمرتز و تعدد مراتز مدیریتي و نگرش سيستمي در اعضا ان

ماوازي و یاا متقابال، نداشاتن سااوتار       ي از مواردبعضدر و ا دامات 

سازماني،  درت و ضمانت اجرایي نداشتن تعامل با واحدهاي اجرایي، 

هاي مهام باراي حرتات جمعاي      صنعتي، فرهنگستان از زمره چالش

هاا و مناابع   يان تمبود زیرساوتدر این م. هستند  هاي علمي انجمن

فيزیكي و مالي، نداشتن مكان فيزیكي، نداشتن امكانات باراي ایجااد   

ي فعال و نداشتن اوتيار باراي مواجهاه باا باازار، باه دليال       دبيروانه

هااي علماي و آموزشاي     هاا، فعاليات  حمایت ناتافي دولت از انجمان 

 .ستها را تحت تاثير فعاليت ا تصادي  رار داده ا انجمن

هنای علمني علنوم    پیشنهادی شما برای انجمن« اندازچشم» .3

 چیست؟ 1141پزشکي در افق 

ها به عنوان پل ارتبا ي بين مردم و به رسميت شناوته شدن انجمن

با ساایر    هاي علمي و تيفي و ارتبا ات انجمن  حاتميت، توسعه تمي

لمي ها در داول و وارج در راستاي مقبوليت جهاني و تعالي عانجمن

المللي و همچنين تعامل فعال باا حاتميات،    هاي بيندر سطح انجمن

ها به لحاظ  انوني در سند تحول نظام تعيين جایگاه حاتميتي انجمن

گذاري در زمينه سالمت جامعه،  سالمت، ایفاي نقش فعال در سياست

داشتن نقش گسترش و توسعه هر شاوه علماي در ابعااد آماوزش و    

جو و ارزیاابي و نظاارت بار عملكارد افاراد و      پژوهش و تربيات دانشا  

واحدهاي زیرمجموعه، تدوین راهنماهاي باليني و آموزشي و ارتقااي  

التحصايالن  روزرساني تماام فاار    استانداردهاي سالمت، آموزش و به

هاي مربو ه و برگزاري امتحانات، حرتت به سمت توليد فناوري رشته

نعت، عضویت یا نفار از هار   از علم و پرهيز از دولتي تردن علم و ص

هاي مرتبط، داشتن انتخابات باه روش  انجمن در بورد تخصصي رشته

جااامع، درازماادت، دوراندیشااانه، جااوانگرا و  )پلكاااني بااراي صااعود  

هاا بامحوریات   اندیشاي انجمان  ، ایجاد مرتازي باراي هام   (پرور نخبه

ها و فرهنگستان علوم پزشكي جهت بهره برداري از توان علمي انجمن

ها با تما وزارت بهداشات، فرهنگساتان و نظاام     رار گرفتن انجمن

پزشكي به عنوان بازوي  وي در پيشابرد اهادا  ساالمت جمهاوري     

 4141اناداز   هاي پيشنهادي باراي چشام   اسالمي ایران از جمله گویه

 . علوم پزشكي بود  هاي علمي انجمن

انتظارات شما از دولت در ارتباط با حرکنت جمعني و موفنق     .1

 های علمي علوم پزشکي چیست؟نجمنا

هااي پانج سااله توساعه تشاور در       اجراي راهبردهاي  اانوني برناماه  

ها به عنوان مشاور ها، پذیرش انجمنهاي اداري مالي از انجمنحمایت

هاي سالمت، تقویت ارتبا  اصلي و بازوي تخصصي در تدوین سياست

نگساتان و  وزارت بهداشات، فره )هاي علماي و حاتميات   بين انجمن

، تبيااين شایسااته و بایسااته جایگاااه  (هاااي علااوم پزشااكي دانشااگاه

هاي علمي در سه محور آموزشي، پژوهشي و صانفي ، تبياين    انجمن

ها در توسعه تيفاي رشاته مارتبط، ایجااد عادالت باين       نقش انجمن

هااي  اي و فرصت ارتقا و استفاده از توان مادیریتي تماام رشاته    حرفه

هاي علمي، در نظر ملي راهبردهاي انجمن گروه پزشكي، تدوین سند

هاا و وبرگاان جهات انتخااب     گرفتن اتا  فكر براي روسااي انجمان  

هاي علمي با حفظ مسئولين اجرایي، حمایت مالي و معنوي از انجمن

مين أهاا، تا  گيري انجمن استقالل، ایجاد ضمانت اجرایي براي تصميم

ها و مشترک انجمن امكانات و ساوتار براي تعامل و برگزاري جلسات

تارین   هاي جهاني از جمله مهام  مقایسه تارهاي انجام شده با مقياس

پزشكي  هاي علمي نجمنانتظارات ضرور براي حرتت جمعي و موفق ا

 .برشمرده شد

هنای علمني بنا    منند انجمنن  پیشنهاد شما برای تعامل نظام .5

 فرهنگستان علوم پزشکي کشور چیست؟

قالل به عناوان ساازماني ماردم نهااد و     ها با حفظ استاستقرار انجمن

هااي علماي در فرهنگساتان،    ایجاد شبكه مشورتي مجازي از انجمان 

ریزي ساليانه و پایش پيشرفت در اماور  استقرار نظام هماهنگي، برنامه

هاا باه   ميزان مشارتت انجمن بازووردها هچون ایجاد ساوتار  انجمن

رهنگساتان، ایجااد   در ف( rankingماثالً باه شاكل    )صورت الكترونيا 

گيري از امكانات هاي علمي در فرهنگستان جهت بهرهمعاونت انجمن

هاا و  ها، تشكيل انجمن یا شاورایي جهات همااهنگي انجمان    انجمن

فرهنگستان با حضور رئيس فرهنگستان وتعدادي از روساي منتخاب  

هاا،  هاي مشترک بين فرهنگستان و انجمان نامه ها، عقد تفاهمانجمن

هاااي علمااي در گااروه( مااادر)هاااي علمااي اصاالي جماانعضااویت ان

هااي  هااي مارتبط در گاروه   فرهنگستان، عضویت نمایندگان انجمان 

هااي تخصصاي در فرهنگساتان،    گانه فرهنگستان، تشكيل تميته46

 ها و برگزاري جلسات ادواري در فرهنگستان براي نظروواهي از انجمن
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 نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت

016 

 يبراساس اعضای اصل تعیین حیطه عملکرد -3جدول 

 انتظارات اعضای اصلي

 دولت

 نهاد ریاست جمهوري

 ها براي رفع مشكالت ملي و استاني در  الب عقد  رارداد استفاده از توان علمي و اجرایي انجمن

 هاي علمي  المللي انجمن هاي ملي و بين تئاتر ویژه براي برگزاري همایش اوتصاص ساوتمان و آمفي

 ها  هاي علمي و تاربست نتایج آن یق انجمنهاي تخصصي از  ر تداوم مميزي رشته

 ن فعال اي به محققیهاي اهداهاي تاربردي در چارچوب گرنتهاي علمي در جهت حمایت از پژوهشاوتصاص بودجه مصوب ساالنه به انجمن

فرهنگستان علوم 

 پزشكي

 هاي علمي فرهنگستان  هاي علمي با گروه هادینه تردن ارتبا  انجمنن

 هاي علمي با شرتت دبيران مجامع تخصصي  انه شبكه انجمنایجاد دبيرو

 هاي علمي  هاي علمي و جلسات تبادل تجربيات انجمن توسعه سایت الكترونيكي و وبرنامه فصلي مشترک انجمن

 اي هاي اوال  حرفه وارتقاي ارزش( مردم )هاي علمي براي ایفاي سهم و نقش وود در جامعه  آموزش و توانمندسازي انجمن

 هاي علمي با شوراي عالي انقالب فرهنگي  تعریف ارتبا  مدون انجمن

وزارت بهداشت، درمان 

 و آموزش پزشكي

ساپاري   هااي علماي از جملاه ساازوتار بارون      مين منابع و حمایت مالي از انجمنآنامه صدور مجوز، ت ها علمي، شيوه بازنگري اساسنامه انجمن

 ها  پروژه

 در بورد تخصصي رشته وود عضویت نماینده انجمن علمي 

هاي  انوني و مشاورتي وزارت بهداشات، درماان و آماوزش پزشاكي       هاي علمي در شوراها و تميسيون تدوین و استقرار نقشه عضویت انجمن

 ( هاي بهداشت و پيشگيري، درمان، دارو، آموزش، پژوهش، توسعه منابع و مدیریت حوزه)ها  متناسب با تخصص آن

 هااي علمي در تدوین ارزش نسبي ودمات سالمت و تعيين تعرفهههمكاري با انجمن

 ها براي استفاده از مشارتت نهادهاي علمي و مردميتوانمندسازي مدیران و تارشناسان وزارت بهداشت و دانشگاه

 (ه پزشكي وانوادهبه ویژه در برنام)تفویض تكاليف و انتظارات وزارتي به هر انجمن عالوه بر تكاليف ذاتي مندرج در اساسنامه 

 هاي علمي  ها از جمله تشكيل جوامع و اتحادیه انجمن هاي جمعي انجمن صدور مجوز حرتت

 (ازجمله در نقد نظام سالمت)هاي علمي موفق  هاي علمي و تشویق انجمن بندي و اعتياربخشي عملكرد انجمن رتبه

 در تمترین زمان براي موضوعات مختلف نظر اعضا ت مدیره با اعضا و جلبئاستقرار سيستم تضمين ارتبا  هي

 هاي تحقيقاتي هاي علمي و شبكه مند با  طب گذاري سالمت و بر راري ارتبا  نظام نفعان سياست هاي علمي در شبكه ذي عضویت انجمن

 هاي علمي علوم پزشكي در شوراي عالي سالمت و امنيت غذایي  يس شوراي ملي انجمنیعضویت ر

 هاي علمي با وزیر بهداشت و معاونان وزیر  جمنبرگزاري تعامل فصلي ان

 هاي علمي در ساوتار سازماني مناسب و معطو  به آموزش، پژوهش و ودمات سالمت  شكل دادن دبيروانه تميسيون انجمن

 وزارت تشور

 هاي علمي علوم پزشكي  ا انجمنها ب ها و شوراي عالي استان ها و شهرداري هاي مردم نهاد، سازمان دهياري بر راري ارتبا  رسمي سازمان

 هاي علمي براي تار سالمت محور  هاي مردم نهاد با استفاده از ظرفيت انجمن تقویت توانمندي سازمان

 ها  ها و انجمن ایجاد فرصت براي انتقال تجربيات متقابل سمن

 [از وزارت تشور]هاي علمي به عنوان نهادهاي تخصصي مردمي  صدور مجوز به انجمن

 المللي هاي علمي سالمت با نهادهاي مشابه در تشورهاي منطقه و در سطح بينحمایت و بسترسازي ارتبا  انجمن. رت امور وارجهوزا

وزارت صنعت، معدن و 

 تجارت

  صانعتي،  مابين در راساتاي ارتقااي   هاي فيهمكاري هاي علمي جهت ارتقاردي با انجمنالزام صنایع مرتبط به منظور همكاري مستمر و تارب

 ا تصادي و علمي تشور

  وه مقننه
 هاي علمي هاي مجلس با مشارتت و عضویت انجمن تشكيل شبكه وبرگان مرتز پژوهش

 هاي علمي در تدوین، استقرار و ارزشيابي  وانين  هاي مجلس با انجمن بر راري ارتبا  رسمي و ارگانيا تميسيون

 وء تفاهمات بيماران و همراهان محترم توسط سازمان پزشكي  انونيتدوین برنامه تاربردي براي رفع س يهی وه  ضا

 رسانه ملي

هااي   اي با انجمن  لبي رسانه هاي هفتگي حمایت هاي مردمي و  راحي برنامه هاي علمي، عملكرد و ودمات آنها و پيام معرفي مستمر انجمن

 علمي 

هااي علماي    اي علمي در هر فصل و اوتصاص تریبون ویژه براي انجمان ه گذاري سالمت صدا و سيما با حضور انجمن تشكيل شوراي سياست

 علوم پزشكي در رسانه ملي

 ها درتایيد اوبار و ا العات تخصصي،  بل از انتشار عمومي وبر مربو  به انجمن متبو در نظرگرفتن نقش انجمن

 نظام پزشكي
 م پزشكي هاي علمي تخصصي در همكاري با سازمان نظا تعيين سهم و نقش انجمن

 هاي علمي در سازمان نظام پزشكي  يس شوراي ملي انجمنیعضویت ر

 هاي علمي انجمن
 تدوین برنامه راهبردي و عملياتي وود در پنج حوزه تارتردي 

 هاي ملي مرتبط  ساله تشور در بخش سالمت و سياست 24انداز  استقرار سهم و نقش انجمن در دستيابي به چشم

 

گياري  ها، تماا باه اساتقالل ماالي و تصاميم     انجمن تعامل فرهنگستان و

ها با تشكيل صنف مربو ه یا تعاوني مربو ه در فرهنگستان و امكاان  انجمن

ها از امكانات فرهنگستان از جمله امكانات مالي و فيزیكي، گيري انجمنبهره

هایي ته  ابليت دارناد،   اندازي مجالت علمي مشترک با انجمن حمایت از راه

هااي تخصصاي باا    هاي دیده باني فرهنگستان از وضعيت رشته زارشتهيه گ

هاا و  ها و واگذاري نقد و ارزیابي عملكرد فرهنگستان به انجمنتما انجمن

ها در دساتيابي باه اهادا  راهباردي فرهنگساتان،       ثر آنرجلب مشارتت م

 .دهندگان بود پاسخ هايترین پيشنهاد مهم
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 گیری جهت
دساتي، تجربياات گذشاته، شاواهد     باتوجه به مرور اساناد باال 

دورنمااي افاق    هااي علماي   تحقيقاتي و نظرات نمایندگان انجمان 

[ و شااوراي ملااي]شاابكه: برنامااه عبااارت اساات از اینكااه  4141

باا حمایات فرهنگساتان علاوم     ]هاي علمي علاوم پزشاكي    انجمن

یاا  ]باه عناوان مشااور مرجاع    [ پزشكي جمهاوري اساالمي ایاران   

وین، اسااتقرار و ارزشاايابي  ااوانين و ناااظر فنااي در تااد[ محااوري

 واي ساه گاناه و مجماع تشاخيص مصالحت      ]هاي ملي  وسياست

و همچنين رابط معتبر و تخصصاي باراي تعامال باا ماردم      [ نظام

معرفي گردد تا با ایفاي سهم وود در دستيابي به اهدا  ساالمت  

و توسااعه پایدارتشااور بااه عنااوان الگااویي ساارآمد در تشااورهاي 

 .الم شناوته شودمنطقه و جهان اس

 :انداز اهدا  راهبردي زیر تعيين شده است براي دستيابي به این چشم

هاي علمي در هر گروه نسبت باه ساال    ميانگين نمره عملكرد انجمن .4

 .افزایش وواهد داشت درصد 34پایه 

هااي علماي علاوم پزشاكي نهادیناه و       انجمن[ شوراي ملي و]شبكه  .2

 . انونمند شده است

علمي در تدوین، اجرا و ارزشيابي اسناد باالدستي و  هاي شبكه انجمن .3

 .اند دار سالمت سهم و نقش وود را ایفا ترده هاي اولویت سياست

هاي متولي و تعامل  هاي علمي ساوتار همكاري دستگاه شبكه انجمن .1

 .با مردم را براي دستيابي به دورنماي وود نهادینه ترده است

شان اصلي برنامه را نق ذي مداوالت اساسي و تقسيم تار 3جدول 

 .دهد نشان مي

 

 گیری  بحث و نتیجه
توانند  هاي غيرانتفاعي مي عنوان مجموعه به  هاي علمي انجمن

ساازایي در ارتاابا  مياان نيازهااي جامعاه و دانشاگاه        نقش باه 

ماردان،   ها از اساتادان دانشاگاهي، دولات    این گروه. داشته باشند

  ایاان   باا . اناد  تشاكيل شااده  نمایندگان مردم و وبرگان جامعاه  

هاي بزرگي در ایان   توانند با همكاري و هم فكري  دم ترتيب مي

تواناد باناا ا العااتي مااربو  بااه       انجمان ماي  . عرصه بر دارند

نيازهاي جامعه را تهيه تند و باعث ارتبا  این نهادهاي علماي و  

هاا وجااود دارنااد     ي  اايف  هاا هماه   در انااجمن . اجرایي شاوند 

انارژي تاازه    و تاوليد  افزایي توانند به مكاني براي هم مي ینبنابرا

گان ایان  ددهنا   وري ته پاساخ  همان. (44)در تشور تبدیل شوند

علوم پزشكي باعنایت باه    هاي علميمطالعه اظهار داشتند انجمن

توانناد از   ریازي دارناد ماي   گذاري و برنامه توانمندي ته در  انون

اندازي ساایت و تادوین    ها، راه نشگاه ریق همكاري پژوهشي با دا

تتب پزشكي و ارتبا  بسيار نزدیا باا جامعاه در جهات توساعه     

ها،  همسو با این یافته. مربو ه، تالش مستمري تنند علمي رشته

هااي   مطالعه  دیري و آراسته نياز نشاان داده اسات تاه انجمان     

د در ایجاا   ایران عالوه بر اثرگذاري در ميزان دانش عمومي  علمي

تخصصي افراد  - بستري مناسب براي شناوت استعدادهاي علمي

هاا باراي ساهيم شادن در گساترش مرزهااي        جامعه، تشاویق آن 

هاااي توسااعه ملااي بساايار   دانااش و شاارتت در تاادوین برنامااه 

شاده   ارائاه بندي مطالعات  جمع. (43و  42)باشند تننده مي تعيين

یاا دولات   در سمپوزیوم اروپاي یونسكو بيانگر آن اسات تاه در   

آن چنان چشامگير    هاي علمي ار نقش انجمنذگ و ودمت  مردمي

است ته آن را پل ارتبا ي ميان دولت و فرهنا و توسعه معرفي 

هاا باا دولات را     ها و همكااري آن  ترده و روابط گفتماني، مشاوره

چنين نقش ارتباا ي مياان   . (41)نامند عوامل زیربنایي توسعه مي

علااوم   هاااي علمااي ایناادگان انجماانمااردم و حاتمياات را نيااز نم

. پزشكي تشور باعنایت به نقا   وت وود از دولات انتظاار دارناد   

هااي   دارد ته فعاليات انجمان   مطالعه وليفه سلطاني نيز بيان مي

عميقا بر ميزان آگاهي و تغيير در نو  مطالبات شاهروندان    علمي

هباود  اران دولات، ب ذگ ثير دارد و همگاري این نهادها با سياستأت

و گساترش فرهناا پاژوهش در      هاي علمي گيري تيفيت تصميم

هااا حاااتي از آن اساات تااه  یافتااه. (45)جامعاه را بااه همااراه دارد 

هااي مشاابه و ووداتكاایي و انگيازش بااال از      همكاران با تخصص

هاا باا همادیگر ارتباا  دارناد و باه سابب داشاتن          ریق انجمن

ارب، آراء و مشكالت مشاابه و حاس همكااري و مشاارتت از تجا     

. شاوند  نظران هر حوزه بهره مند مي هاي استادان و صاحبدیدگاه

همانگونه ته سایر محققان نشان داده اند تسهيم دانش از  ریاق  

بر راري تعامل ميان افراد درون انجمن و ارتبا  پيوسته و چهاره  

شاود و فرصاتي باراي     ها و گفتگوها ایجاد مي به چهره در فعاليت

تناد تاا اعضاا از داناش      ي داناش را فاراهم ماي   هاا  ساوتن شبكه

موجود و نيازهاي آموزشي وود مطلع شوند و منجر به یاادگيري  

 . (41و  47و  46)در ميان افراد مختلف شود

یياد  أهاي مطالعاه  بلاي محققاان را ت    نتایج این تحقيق یافته

گيار   هاي  اانوني، رشاد چشام   فرصت با وجودته   وري تند به مي

هااي دولتماردان از   و دهه گذشته و حتاي حمایات  ها در دانجمن

هاا در جامعاه    هاایي باراي ایفااي نقاش آن    ها، چاالش این تشكل

تااوان بااه اتصااال ضااعيف  تماتااان وجااوددارد از آن جملااه مااي 

گاذار، مشاكالت   گذار و سياستهاي علمي به مراجع  انون انجمن

تيماي و حمایات    هاي علمي، فرهناا ضاعيف تاار   دروني انجمن

هااي  و موانع  انوني یا مقرراتي براي حرتت جمعي انجمنناتافي 

 .(5)علمي اشاره ترد

علماي   انجمان هااي اصالي در بلاو  و توساعه     یكي از چاالش 
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هاااي گذشااته راهبردهاااي در سااال. هااا اسااتمشااكالت مااالي آن

پيشنهاد شده   هاي علميمين منابع مالي انجمنأمشخصي براي ت

پرداوات حاق عضاویت     است از جمله این ماوارد اجبااري شادن   

مين أ، استفاده از ماليات پزشاكان باراي تا   (همانند نظام پزشكي)

هاا، افازایش   هاي علمي، معافيت ماالي انجمان  منابع مالي انجمن

هااي  هاي شارتت درآمدهاي آموزش مداوم، هدفمند تردن تما

هاي مالي اعضا به تجهيزات پزشكي و دارویي، منظور تردن تما

با در نظر گرفتن اینكاه  . ها بوده است ات آنانجمن به عنوان مالي

تنناد وباه پسات    سازي ودماتي را ارائه ميها بدون هزینهانجمن

تنناد  سازماني دولت نيازي ندارند و حقو ي از دولت دریافت نمي

هاا بایاد در   هاي دولت از انجمنتوان پيشنهاد ترد ته حمایتمي

یت مالي توسعه و  الب عقد  راردادهاي تاري و یا سایر صور حما

 .اي وارد تندها لطمهتداوم یابد بدون اینكه به استقالل انجمن

هاااي زیااادي بااراي جوامااع دارد بروااي سااازي مزیااتشاابكه

معتقدند ته شبكه روشي است ته اشكال هرمي را تناار گذاشاته   

ثير برابري أتند، ته همه افراد تهاي مسطح را ایجاد ميو سيستم

توانند بستري را ایجاد تنند تاه در   ها مي هشبك. (49)در آن دارند

سازي  شبكه. (24)تر انجام پذیرد آن تبادل ا العات و دانش راحت

 هاي علمي به رفع چالش حكمراني و رهبري درون و ميان انجمن

هاي این مطالعه مورد موافقات بايش    یافته. تند تما شایاني مي 

 پايش ست و تا هاي علوم پزشكي  رار گرفته ادرصد انجمن 14از 

تيدهاي اسناد باالدستي، سندي راهبردي باراي  أازآن به غير از ت

در نقشاه  . هااي علماي نوشاته نشاده اسات     حرتت جمعي انجمن

، نهادینااه تااردن ماادیریت    1تشور، راهبارد تاالن    جامع علمي

داناش و ابتنااي مدیریت جامعه باار اوااال  و داناش براسااس     

ر نهادهاااي علمااي، ا تصااادي،  د  اسااااالمي -ي الگوهاااي ایرانااا

امنيتي را از  ریق راهبرد  - فرهنگي و دفاعي، اجتماعي سياسي،

هاااي علماي بااه     هاا و جمعياات   ملي ساماندهي و تقویت انجمن

 منظااور ایفاااي نقااش مرجعياات علمااي و ارتقاااي مشاااارتت در  

ها و توسعه و ترویج و انتشار علام و فنااوري تعياين     سازي تصميم

تارین تحاول پيشانهادي در    در این راستا تليدي. (24)ترده است

هااي علماي   این سند تشكيل شبكه و شوراي ملي مستقل انجمن

هاي علمي به براي استفاده حداتثري از توان جمعي انجمن. است

رشاته و همساو بایاد     هااي علماي هام   نظر مي رسد ابتدا انجمان 

يس جامعاه باه   یا ساپس ر . جامعه مربو  به وود را تشكيل دهند

هااي   از تجربياات شاوراي انجمان   . ویت شاوراي ملاي در آیاد   عض

هاي علوم  حضور جمعي از انجمن با 4312ایران ته از سال  علمي

. (22)بارد   توان در این راه بهاره  غيرپزشكي تشكيل شده است مي

گياري حرتات    هاي زیر براي عملياتي شدن این سند و شاكل  گام

 :شود جمعي پيشنهاد مي

هااي بهداشات،   مشترک بين وزارتخانهگام اول تشكيل جلسه 

درمان و آموزش پزشكي، فرهنگستان علوم پزشكي و معاونت علم 

ریاست جمهوري و نظام پزشكي جمهوري اسالمي ایران  فناوريو 

است تا مقدمات ابال  برنامه را توسط ریاست محترم جمهور فراهم 

در  هاي علميبایست دبيروانه شبكه انجمن در گام دوم مي. آورند

تنند تشكيل شده و چهاار   ها توافق مي یكي از مراتزي ته انجمن

 :ا دام پيگيري شود

  در تميسايون   هااي علماي   ناماه شاوراي ملاي انجمان     تدوین اسااس

 و تصویب آن   هاي علمي انجمن

 هاي علمي هم رشته گيري جوامع یا اتحادیه انجمن صدور فراوون شكل 

 هاي علماي باا مشاارتت     تشكيل شوراي ملي مرتبط به شبكه انجمن

 ساي جوامع ؤر

 مطاابق جادول   )مادول   هاي ذي هاي همكاري بين دستگاه نامه تفاهم

 (مداوالت مندرج در همين سند

 

 سهم نویسندگان

 نویس مقاله  راحي و انجام مطالعه و تهيه پيش :بهزاد دماری

همكاري در  راحي مطالعه، تادوین پرسشانامه، مرور  :مقدم عباس وثوق

 نویس مقاله ل مقدمه، بازبيني پيشعلمي براي تكميمنابع 

نامه برگازاري جلساه بحاث گروهااي      مرور و اصال  پرسش :رضا موقری

ویژه بحث  هااي مادعو، مرور تل مقالاه و ویرایش آن به متمرتز باا انجمان

 گيري و نتيجه

هااي   برگازاري جلساه بحاث گروهي متمرتز با انجمن :نادر ممتازمنش

 ر تل مقالاه و ویرایش بحث و پيشنهادمدعو، مرو

برگاازاري جلسااه بحااث گروهاي متمرتاز باا        :عبدالحمید شریفیان

 هاي مدعو و مرور تل مقالاه  انجمن

 گيري مرور تل مقالاه و ویرایش بحث و نتيجه: سیدجلیل حسیني

 

 و تشکر قدرداني

 ایاان مطالعااه بااه ساافارش و حمایاات مااالي معاوناات علمااي   

توساط انجمان علماي      اسالميپزشكي جمهوري فرهنگستان علوم  

علوم پزشكي تشور  هاي علمي پزشكي اجتماعي و با مشارتت انجمن

وزارت بهداشات درماان و آماوزش      هااي علماي   و تميسيون انجمن

يس محترم یر)عليرضا مرندي سيدپزشكي زیر نظر جناب آ اي دتتر 

دتتار فریادون عزیازي    جنااب آ ااي   و ( فرهنگستان علوم پزشاكي 

. باه انجاام رسايده اسات    ( علمي و ات فرهنگساتان  محترم معاون )

هاي علماي تاه باا د ات و      انجمن تماميوسيله از نمایندگان  بدین

 .شود مي و تشاكر اناد  درداني نامه پاساخ داده حوصاله باه پرسش
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Road Map for Iranian Associations of Medical Sciences to Pursue By 2025 
 

Behzad Damari1, Abbass Vosoogh-Moghaddam2,*, Reza Movaghari3, Nader Momtazmanesh4, Abdolhamid Sharifian5, Seyed Jalil Hosseini6 

 

Abstract: 
Background: The Academy of Medical Sciences is obligated to promote scientific associations and exploit their 

potentials. Developing a plan to enhance their participation in policy making and planning in healthcare is the road 

towards achieving this goal by 2025.  

Methods: This descriptive-analytical study was performed by the qualitative method. Secondary data were obtained 

from the analysis of upstream documents and documentation of the collective activities of the associations. Primary 

data were collected from the views of policy-making stakeholders through interviewing, focus group discussion and a 

written questionnaire from 138 academic societies. The analyzed data were classified into three sections: cognition, 

orientation and implementation. The assignments of this 5-year program were formulated in four departments and 

were reviewed by all scientific associations.  

Results: Associations were the reference point for experts in the field and had close relations to the community, and 

ability to legislate and to plan is one of their strengths. Lack of their role in policy making at the Ministry of Health 

(MOH) and lack of health system trust regarding the associations, cultural individualism in the scientific community, 

and weakness of team working and weakness of the associations in relation to policy makers are the top priorities of 

the associations to tackle.  

Conclusion: The collective movement of the scientific community and the MOH is mandatory if we wish to achieve 

the first position in the region by 2025. 
 
Keywords: Medical Science Association, Road Map, Vision 2025 
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