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 مقدمه

علاوم در   يهاا  شااخه  يتماام ، در يآموزش و پرورش و سپس آموزش عال

، ياجتماع يها تيا محدوديمناسبات متقابل و اندرکنش با مسائل، امكانات 
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، (يل، خشكساال يزلزلاه، سا  ) يعا يطب يايا ن راساتا، جناگ، بال  يدر ا

ر قابل انكاار بار   ياثرات غ يها، فرار مغزها، همگ ميو تحر ياسيس يتنگناها

 .روند آموزش و پرورش هر کشور دارند
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و  يپرسات  هني، کاهش مياقتصاد يها ، بحرانياخالق يها ارزش ييجابجا

، يتاوجه  يب) ي، خودخواهيو در مقابل، رشد خودکامگ يگزار روح خدمت

ک ملات  يا  يبه نفع رقباا  ي، که همگشوندکوچ از وطن  ي، حت(يتفاوت يب

 .شوند يتمام م

، (ليا باه هار دل  )عوامال مرار ، در حااا حا ار      يتمامبا توجه به 

ت و روند آماوزش در کشاور باه  شام     يدر و ع يا کننده شكالت نگرانم

تواند  يو کارشناسانه م يترصص يها هيهشدار و توص يادآوريخورند که  يم

 .فرهنگستان باشد يها از رسالت
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از نظار مناابع ماالي و نياروي     )کشاور   يهاا  ارتقاي آموزش دانشاگاه  .2
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 يز ارتقاا يا رش دانشجو و استاد و نيعلمي در پذ يارهايلزوم اتراذ مع .01

نش يآفار  و( Inovation) يناوآور  در ييتواناا  باه  خار توجه) استادان

(Creation())5 3 و) 

از علاوم   يتيو قاوم  ي، خاانوادگ ي، جنااح ياسيس يها برداشتن رانت .00

 (.آموزش و پژوهش)
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 م خارج از کشوريمق يرانيالن ايالتحص و فارغ

 (0)ها دانشگاه يساز يا خصوصي يدولت يها دانشگاه ييخودکفا .03

، ييشناساا  يآموختگان همان دانشگاه بارا  ئت امناء از دانشيجاد هيا .00

ش مسااائل، مشااكالت موجااود و يپااا و يزياار ، برنامااهيبنااد تياااولو

 .يمحل يشنهاديپ يها حل راه

 يانساان  يرويت نين مراکز تربيب( عر ه و تقا ا)برقراري ارتباط  .02

هاا،   وزارتراناه )ل يالتحصا  جذ  فاارغ  يها و سازمان( ها دانشگاه)

 (.ع، بازار کاريصنا

 ها کاربردي دردانشگاه يها بر پژوهش کيدأت .00

 (Capacity Bilding) يپرور نربه يزير برنامه يها تهيکم ايجاد .02

ن يا ن اي، تأمدرصد 0باال بردن بودجه پژوهش و رساندن به دست کم  .08

 يخصوص يها و برش...( ع يصنا)کننده  استفاده يها بودجه از سازمان

 (.ها دانشگاه ييخودکفا يها برنامه)

ه عناوان اتااق   د بيعلوم پزشكي که با تر فرهنگستان ايفاي نقش فعاا .09

 .باشد «مصلحت علوم يشورا»فكر و 

 (.يسيزبان انگل)رستان ي رورت آموزش دو زبانه از دوره دب .51

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 3

mailto:farhud@sina.tums.ac.ir
https://ijhp.ir/article-1-433-fa.html


 داريوش فرهود

 ، شماره دوم0011دوره پنجم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /520

 يشده، به برش خصوص يدولت يخدمات يها از برش ياريبس يواگذار .50

 هاي واگذار شده در امور برش يدولت يوعدم دخالت نهادها

، ياداقتصا  يداريا پا: داريا ژه به  هار اهرم توساعه پا يتوجه و .55

 يداريا ژه پايا ، به ويطيست محيز يداري، پاياجتماع يداريپا

 .ياخالق

 در حاا پيشرفت يبا کشورها يهمكار .53

 يگاو براسااس ال ( هيا ژه علاوم پا يا و باه ) يتحوا کامال آماوزش عاال    .50

 نسل سوم و  هارم يها دانشگاه

، شاوق باه   يپرسات  هنيزه و ما يا مان، اخاالق، انگ يتوجه به پرورش، ا .52

 (.شروع از دبستان)موزش در کنار آ يخدمتگزار

و  يانتقااد  يريادگيا ه، براسااس  يآموزش علوم پا يها روش ياستوار .50

 .اتي، نه حفظيجستجوگر

 يهاا  ساتم يت زدن از سو فرهناگ تسا   يکنكور يايمافبرداشتن  .52

و  ين برخورد و مجازات با مدارک جعلا يانترا  دانشجو و همچن

 .يمدرک فروش

شان در سرنوشت يرنگ ا دانشمندان و نقش پر يشگاميالگو شدن و پ .58

 کشور و ملت

روع همانند ش)کودکان  يت دادن به آموزش و نگرش در علوم براياهم .59

 (ورزش از دبستان

 يت فكار کاردن، ناه بارا    يتقو يبرا يآموزش يها ستميس يزير برنامه .31

 حفظ کردن

ار مهم در رشاد و  ينقش بس)استوار و سالم  يط خانوادگيتوجه به مح .30
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ر مشاغل يياز جامعه و تغين، با توجه به نيآفر شغل يها وزشآم يبرقرار .00

 .جهان پس از کرونا ياقتصاد يو الگو

 يآور ، ماننااااد تااااا يزناااادگان يهااااا آمااااوزش مهااااارت .05

 (Tolerance, Resilience )يريپااذ و سااازش (Adaptability ) در

 ها ژه خانوادهيط کار، به ويه، محجامع

و  يا ، اخاالق حرفاه  يم اصوا اخاالق فارد  يآموزش، گسترش و تحك .03

 ياخالق اجتماع

 .يهوش مصنوع يبا روند تكامل و گسترش تكنولوژ يهمگام .00
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ظاام آموزشاي   موجاود ن  اصالح و ع .است بايد مورد بازنگري قرار گيرد

ها و راهيابي به منظور رفع آنها و دساتيابي باه    نيازمند شناسايي آسيب

 .و ع مطلو  است
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