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 دهيچک
در اين مقاله ضمن مرور موانع رشد پايدار علوم پزشكي کشور به تحليل برخي از عوامل بازدارنده رشد و توسعه علم پزشكي و نرسيدن  :زمينه و هدف

 .ور به جايگاهي که در دوران باستان در جهان داشته، پرداخته شده استکش

بنددي و خالصده نتدايا حاصدل و هم ندين       هاي مختلف و استفاده از جمع از روش بحث و مذاکره جمعي از صاحبنظران با تخصص در زمينه :روش

 .مطالعه برخي از مقاالت منتشر شده، در تهيه اين مقاله استفاده شده است

: مورد از عواملي که بر جلوگيري از رشد و توسعه و ارتقاي علم پزشكي اثر منفي دارند اشاره شده است که به طور خالصه عبارتندد از  01به  :ها تهياف

في توجهي به معيارهاي ارزشي اسالمي ايراني در آموزش و پژوهش و فرهنگسازي، توجه به آمار کمي به جاي اهميت دادن به کيفيدت، بهداي کدا    بي

هاي مشترک بخش سالمت، کم توجهي به تأمين عوامدل   ندادن به فرهيختگان و نخبگان حوزه بهداشت و سالمت، ضعف برنامه ريزي در ايجاد رشته

مراکز آموزش و تحقيق و درمان کشورهاي پيشرفته، فدراهم   هاي الزم براي بيمار نشدن، نداشتن ارتباط و همكاري کافي با حفظ سالمت و پيشگيري

ها و شرايط الزم براي جذب دانشجويان پزشكي از کشورهاي منطقه، استفاده نكردن از متخصصان ايراني مقديم کشدورهاي ديگدر،     كردن زير ساختن

هاي الزم براي داشتن يک الگوي جامعه سالمت محور و سالمت عدالت محور، وجود ضعف در سيستم توليد، توزيع،  توجه کافي نداشتن به زيرساخت

هاي استفاده بهتراز تواناِيي سيستم سالمت براي مردم کشدورهاي منطقده،    ذاري و مصرف و استفاده از طرح ژنريک دارو، نداشتن زيرساختقيمت گ

، نياز به 01گيري کوويد  هايي مشابه همه ويژه در دوران گيري به هايي در مديريت سيستم بهداشت کشور و يكپارچه سازي مراجع تصميم وجود ضعف

گدذاري و   هداي خدا ، ضدرورت سياسدت     هداي الزم در دوره  هاي آموزشي و اطالع رساني مورد اعتماد مردم براي بهداشدت، درمدان و مراقبدت    کانال

گذاري بهتر نسبت به امور مربوط به بهداشت، درمان و تأمين سيستم آموزشي اجرايي مطمئن، کم بها دادن به ابعاد سدالمت رواندي و سدالمت     قانون

نگري در امور آموزش، پژوهش و پيشگيري و  گيري در ارتباط با ترويا خرافات و نظرات غيرعلمي، ضعف بينش آينده وي، ضرورت موضعاجتماعي معن

 درمان

براي مرجع شدن علم پزشكي در منطقه و جهان و استفاده بهينه از بودجه و امكانات براي رشد سريعتر جامعه علمي پزشكي و رسيدن  :گيری نتيجه

 .گاه تاريخي خود در جهان، توجه به موارد ياد شده فوق ضروري استبه جاي
 

 مشارکت اجتماع علمي، مرجعيت تكنولوژي، پزشكي، اخالق شناسي، آسيب: ها کليدواژه
 

 مقدمه
 يها دوران در و افتهي أمنش رانيا کهن تمدن از يپزشك يفناور و علم

 علم. است بوده جهان رد برتر گاهيجا يدارا رانيا بشر تمدن طول از ياديز

 با بود، شابور يجند نام به رانيا دانشگاه نيدراول مهم علوم از يكي يپزشك

 طدب  علدم  در تدري  گسدترده  ييشكوفا علم، به شتريب توجه و اسالم ظهور

 و يراز يايد زکر محمدبن جمله از يبزرگ مسلمان دانشمندان آمد، بوجود

 يشگفت موجب مسلمانان عيسر يعلم يها شرفتيپ. کردند ظهور نايس ابن

 نيسدرزم  نيا به پا بود علم دنبال به کس هر که يطور بود، شده انيجهان

 يهدا  زبان به يرانيا دانشمندان يها کتاب رنسانس دوران يط.. گذاشت يم

 ليد انج از پس طب، نهيزم در که گفت بتوان ديشا شد مي ترجمه يياروپا

 طب و بود شده اروپا در کتاب نيتر متداول نايس ابن «طب در قانون» کتاب

 . شد يم سيتدر اروپا در ها مدت يبرا نايس ابن

 و قينداال  حاکمدان  ييحكمفرما گرفتار اروپا، در رنسانس از پس رانيا

 يهدا  دولدت  ياسدتعمار  يهدا  اسدت يس شدد  يخدارج  و يداخل يها جنگ

 جمله از و علوم از رانيا ماندن عقب موجب و گذاشت تأثير زين استعمارگر

 .شد يپزشك علم
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 کشور پزشكي بخش علمي مرجعيت شناسي آسيب

 46/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 رزايد م همدت  بده  07۲1 سال در يپزشك آموزش نينو مرکز نينخست

 آن از شدد  سيتأس دارالفنون مدرسه از يبخش عنوان به ريرکبيام خان يتق

 گداه يجا است نتوانسته يول داشته رشد رانيا در يپزشك علم تاکنون زمان

 و بررسدي  بده  مقاله اين در .ابديباز يجهان مرجع عنوان به را خود يخيتار

 .پردازيم مي شد يپزشك علوم يکاف رشد از مانع که يعوامل تحليل

 

 روش
نفدر  07طدور متوسدط بدا حضدور      جلسده بحدث گروهدي بده     41طي 

علمدي   هاي مختلف موضوع پيشرفت ازصاحبنظران و متخصصان در زمينه

ها و موانع دستيابي به مرجعيدت علمدي در    در حوزه سالمت، ابعاد، چالش

جلسدات ضدبط شدد و صورتجلسدات     . اين حوزه مورد بررسي قرار گرفدت 

سدپس مدورد تحليدل    . سدازي شدد   بالفاصله پس از برگزاري جلسه پيداده 

در . نتدايا جمدع بنددي و خالصده شدد     . محتوايي و کدگذاري قرار گرفت

المللي موضوعات مدرتبط   مرور هدفمند مقاالت داخلي و بينمرحله بعد با 

 .استخراج و مقاله تكميل شد

 

 ها يافته
 :است زير شرح به پزشكي علوم در علمي مرجعيت به دستيابي و رشد موانع

 

 در يران  يا ياسالم لياص يارزش یارهايمع به ناکافي توجه
 ها ارزش نيا چارچوب در یفرهنگساز و پژوهش و آموزش

 بدا  آن شاخص تفاوت و رانيا ياسالم انقالب يارهايمع از يكي رچهاگ

 عددالت  چدون  يراند يا ياسدالم  لياص يها ارزش به توجه گريد يها انقالب

 و روان سدالمت  جسدم،  سالمت شامل آن ابعاد همه در سالمت ،ياجتماع

 توجه يول بود، لياص يارهايمع با يزندگ سبک و يمعنو ياجتماع سالمت

 توجه ديبا. است نگرفته صورت ح،يصح ريمس در فرهنگ و شآموز به کافي

 اخالق ها، دوران از يبرخ در رانيا طب بودن مرجع علل از يكي که داشت

 (.0)بود ستنيز ثروتمند تا ستنيز دانشمند هيروح و اطباء دهيحم

 و بدوده  تأکيدد  مورد همواره رانيدرا ميقد از طب، در ياخالق اصول تيرعا

 بيمدار  و پزشک ارتباط و طبابت مورد در يفراوان قواعد و نيمواز باستان رانيانيا

 مورخدان  يهدا  کتاب ژهيو به منابع ريسا در و اوستا هم ون ينيد يها کتاب در

 نيدک  شهياند ک،ين کردار ک،ين گفتار ياساس بنيان سه تيرعا. اند داشته يوناني

 و اصدول  و طبابت مبحث در و گرفته قرار تأکيد مورد زرتشت تعاليم در همواره

 جملده  از يوناني مورخان گريد يسو از. است بوده توجه مورد نيز آن يها بنيان

 يهمددل  و يهخامنشد  دوران در رانيانيا ياخالق يها يستگيشا باب در گزنفون

 بده  يهخامنشد  کدوروش : ديد گو يمد  گزنفون چنانكه اند گفته سخن فراوان آنان

 بده  را کشدور  خزانده  از يا بودجده  و هداشدت  يا ژهيد و نگداه  نيازمندد،  بيمار افراد

 کده  داشدت  نظدر  در ديد با را نكتده  نيد ا. اسدت  داده يمد  اختصدا   نيازمندان

 کندار  در همواره باستان دوران در زرتشت ينيد يها بنيان و ياخالق يها انگاره

 يمبدان  در آن حضدور  و يمعنو ابعاد نيبنابرا .اند بوده هم ملزوم و الزم و گريكدي

 رانيد ا جامعده  در را يمعرفتد  و ياخالقد  حدوزه  در ينيندو  عصر ،يپزشك حرف

 نيد ا از متدأثر  روز، آن رانيا همجوار يکشورها يتمام. (7)آورد وجود به باستان

 طدب  علدم  باستان رانيا در .ستودند يم رانيدرا را طبابت همواره و شده شهياند

 انيد پا از پس و شد يم داده آموزش پزشكان به همزمان صورت به ياله علوم و

 ادامده  را شداخه  دو نيد ازا يكي شيخو ميل به بودند مجاز افراد ،يمقدمات دوره

 عملكدرد  بدر  يزرتشدت  روحدانيون  و يند يد امدور  انيمتصدد  ميان نيا در. دهند

 بده  کمدک  جملده  از داشدتند  نظدارت  يپزشدك  اخالق اصول تيرعا و پزشكان

 اخدالق  گدر يد يها يژگيو از. داشت قرار آنان کار دستور در بضاعت يب بيماران

 يبددرا درمددان امددر در دقددت و يبردبددار اوسددتا، ژداديونددد در مندددرج يپزشددك

 ياخالقد  نيمواز حضور و ينيد كرديرو(. ۲)است يپزشك يخطاها از يجلوگير

 تمدام  بده  درمان و داشته وجود رانيدرا باستان دوران از يپزشك عرصه در نيد

 يعلمد  يهدا  ظرفيت آن بر افزون. است رسيده يم ضعيف افراد و جامعه سطوح

 معندا  ياخالقد  يهنجارهدا  و هدا  ارزش تيرعا هيسا در تنها پزشكان مطالعات و

 .است کرده يم پيدا

 و باستان دوران در يرانيا پزشكان بين در ياخالق اصول و ها شاخصه

 سالمت حفظ ماران،يب به نسبت تعهد و يريپذ مسئولت در ياسالم دوران

 بده  کمدک  و بيمداران  از يماد يها يخواه هاديز از پرهيز درمان، و جامعه

 حفدظ  و خدود  رفتدار  و اعمال بر خداوند داشتن ناظر و حاضر مستمندان؛

 ياسدالم  يها آموزه با قيعم يپيوند که بوده طبابت امر در بيماران اسرار

 پزشدكان  ياخالقد  اصدول  بدين  شناسدانه  آسيب ينگاه با (.4)است داشته

 حاضر درحال پزشكان از يبرخ يفكر لاصو با هفتم تا چهارم قرن مسلمان

 به جستن يتأس با و پرداخت چهارم قرن پزشكان هيرو بازتوليد به توان يم

 مهم نيا و کرد يبازساز را يرانيا پزشكان يدرمان يها هيرو يفعل طيشرا آن

 ياسدالم  لياصد  يها ارزش به توجه و يخيتار تجارب از يگير بهره با فقط

 . است سريم يرانيا

 تدا  دبستان از شيپ از يآموزش نظام اصالح هدف نيا به دنيرس يبرا

 اصدالح  نيد ا يبدرا . اسدت  يضدرور  يدانشدگاه  دوره در ژهيو به و دانشگاه

 تياولو در جامعه برتر پزشكان و تاداناس، دانشجو، يمرب انتخاب يارهايمع

 دور يارهدا يمع مقابدل  در ارهايمع نيا گرفتن رونق يبرا(. 6)رديگ يم قرار

 رانزاخددمتگ  بده  دارد ضدرورت  خدود،  اهدداف  از ياسدالم  جامعده  کننده

 و ياجتمداع  يارزشد  ريد غ يها روش و شود داده يشتريب يبها مدار اخالق

 .دشو حيتقب يفرد

 

 تيفيک به يکاف توجه بدون تيکم به توجه

 رشدته  نيد ا انيدانشجو و يپزشك يها دانشكده يکم توجه قابل رشد

 و شدود  رفدع  يعموم پزشک کمبود مشكل ياديز حدود تا که شد موجب

 مراکدز  جداد يا بدا  ارتبداط  در النيالتحصد  فدار   از انقدالب  ليد اوا در اگرچه

 مشدكالت  با ارتباط در آنان يريگکار به و کشور مختلف نقاط در يبهداشت
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 محمد شاهدي با  خندان، نرگس تبريزچي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  مت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سال /44

 و شددن  كدار يب موجدب  و افدت ين ادامده  روندد  نيا يول شد استفاده جنگ

 يهدا  دانشكده توسعه. دش يپزشك يها آموخته دانش از يبرخ يسرخوردگ

 هددف  بدا  و تيد فيک نيمأت يارهايمع و استانداردها به توجه بدون يپزشك

 و پدژوهش  و آموزش در ضعف موجب الزم، امكانات به توجه بدون توسعه

 (.4)دشو يم يپزشك علوم گاهيجا يارتقا

 

 يک اف  یبه ا  و سالمت حوزه متخصصان نکردن جذب
 وزهح نيا نخبگان و ختگانيفره به ندادن
 ياثرگذار يروهاين دارند سالمت حوزه در باال يها تخصص که يافراد

 کدم  جده يدرنت و دارندد  آندان  جدذب  بده  عالقه گريد يکشورها که هستند

 کشور متخصص يروهاين به يکاف ندادن بها و افراد نيا اشتغال به يتوجه

 يهدا  هيسدرما  نيتدر  ياصدل  کده  آنها از ياديز تعداد دادن دست از موجب

 خواهدد  دنبدال  گدر يد يکشدورها  بده  مهداجرت  صدورت  به هستند توسعه

 دانددش ديددمف اشددتغال يبددرا الزم يسدداختارها دارد ضددرورت(. 2)داشددت

 خددمات  داندش  و علدم  حدوزه  در کده  يکسدان  به و شود فراهم آموختگان

 جواندان  تدا  شدود  داده الزم يبهدا  دهند يم انجام دوستانه مردم و صادقانه

 هسدتند  کشور توسعه و رشد عامل و ها هياسرم نيتر ياصل که لكردهيتحص

 .نكنند مهاجرت گريد يکشورها به

 

 ،یريش گ يپ و س المت  حف    نگرفتن قرار تياولو در
 کند يم محروم سالمت بخش در بودن الگو از را جامعه

 تياولو در يريشگيپ موضوع همواره ها يارذگ استيس در نكهياباوجود 

 توجده  مدورد  ديد با که آنگونه لدرعم يول است نظر مورد درمان به نسبت

 بده  نسبت کشور يپزشك بخش. شود ينم داده آن به يکاف يبها و ستين

 و است داشته يخوب عملكرد ونيناسيواکس در ژهيو به و ياجتماع بهداشت

 از يبرخد  در امدا  ؛است شده کودکان ريم و مرگ کاهش موجبهمين امر

 کدم  روابسدته يغ ونيسد نايواکس يبرا الزم يسازوکارها به يزمان يها دوره

 يتكنولوژ و علوم در رانيا بودن مرجع و شرويپرغم  به و است شده يتوجه

 تيمرجع نتوانست 01-دويکو بحران طيشرا در ،(1)يساز واکسن و واکسن

 ديشدد  يوابسدتگ  گرفتدار  و برسداند  ظهدور  منصه به نهيزم نيا در را خود

 يکشدورها  از يلد يخ و هند چون ييکشورها انقالب لياوا در. شد واکسن

 واکسن ديتول مرجع خود و گرفتند رانيا از را يساز واکسن يتكنولوژ گريد

 و يضرور يها رساختيز به يتوجه يب. شدند 01-دويکو واکسن جمله از و

 دينبا آنان يها هيتوص و ها شرکت يبرخ فراوان سود علت به واردات بر هيتك

 .دشو کشور يكيتكنولوژ و يعلم ازاتيامت رفتن نيب از موجب

 در سدالم  شدرب  آب شدود،  تنفس پاک يهوا ديبا سالمت حفظ يبرا 

 محصددوالت از جامعده  باشدد،  مدردم  دسدتر   در کشدور  يجدا  همده 

 برخوردار نيسنگ فلزات و ماندهيباق سم و کود بدون و سالم يکشاورز

 به مسافرت و نقل و حمل يلوسا و ها لياتومب و ها جاده طيشرا و باشد

 ازشدهرها  ياريبس يهوا. فتدين خطر به افراد سالمت که باشد يا گونه

 خداموش  طدور  بده  يول اديز ريوم مرگ باعث و دارد باال سطح يآلودگ

 يولد  هست حيصح يزير برنامه با ها يآلودگ نيا رفع امكان و شود يم

 سالمت بر مؤثر حاد مشكل نيا شوند يم موجب که کارند در يعوامل

 بخدش  بخواهد که يا جامعه کي در نكهيا از غافل. بماند يباق ها انسان

 ديد نبا کندد  افتخدار  را بدودن  مرجع تيخصوص و باشد الگو سالمتش

 . دشو گريد يها مصلحت دستخوش جامعه سالمت

 نقداط  يبدرا  ژهيد و بده  و سدالم  شرب آب نيمأت يبرا انقالب لياوا در 

 طيشدرا  در يول داشت يباالئ ياثربخش و شد يا العاده فوق کار محروم

 آمددن  وجود به با و ستين سالمت بخش تياولو در موضوع نيا يفعل

 حالدت  ندده يآ در تواندد  يمد  موضدوع  نيا کشور نقاط اکثر در يآب کم

 يها تياولو از ديبا سالم شرب آب به دادن بها. رديبگ خود به يحادتر

 . باشد جامعه افراد سالمت حفظ و يريشگيپ

 جامعده  کيد  اتيخصوصد  نياول از يوکاف حيصح هيتغذ و سالم يغذا 

 .کند يم يگذار ارزش را سالمتش بخش که است

. نددارد  وجدود  يکشداورز  سم و کود مصرف بر يکاف کنترل کشور در

 محصوالت و جاتيسبز يبرا يمصرف پساب اي و آّب تيفيک بر يکاف کنترل

 از يريجلدوگ  يبدرا  الزم طيشرا بر. ندارد وجود يکشاورز مناطق از يبرخ

 ياهيگ از اعم يکشاورز محصوالت يبرخ در زا نيستوک يها زميكروارگانيم

 يمحصدوالت  در نيسدنگ  فلدزات  مقدار بر يکاف کنترل. ندارد وجود يدام و

 بدا  يتقر کشدور  ييغذا مواد بر نظارت اداره و ندارد وجود يماه و برنا مثل

 يکاف توان و داند ينم شده يفراور ريغ محصوالت سالمت مسئول را خود

 يکشاورز محصوالت اگر. ندارد زين شده يفراور التمحصو بر نظارت يبرا

 نشانه شود يم داده عودت نبودن استاندارد علت بهدر مرحله صادرات  رانيا

 مطلدع  يزمدان  و اسدت  محصدوالت  نيد ا سدالمت  از مسدئوالن  اطالع عدم

 .کنند اعمال ما کشور محصوالت بر يکنترل گريد يکشورها که ميشو يم

 ديبا باشد داشته بودن مرجع و بودن لگوا يمدع خواهد يم که يکشور

 هدا،  يآلدودگ  و بدوده  حسدا   خدود  يمصرف ييغذا مواد سالمت به نسبت

 .نشود رداريرواگيغ يها يماريب موجب

 

 یب را  الزم یه ا  رس اتت يز ب ه  نداش تن  يکاف توجه
 محور سالمت جامعه یالگو کي داشتن
 تارهايسداخ  از يكي واکسن، توليد ملمو ، خيلي مثال يک عنوان به

 گذشدته  در. اسدت  عفوني هاي بيماري از پيشگيري براي زيربنايي ضروري

 و آن بده  مربدوط  علوم زمينه در هم و بوده واکسن توليد مرجع خود ايران

 کشدورهاي  کده  نحدوي  به است داشته خاصي جايگاه توليد، و فناوري هم

 اين اگر. ندا کرده گذاري پايه خود براي و گرفته ايران از را فناوري اين ديگر

 01-کوويد سريعتر خيلي کنترل امكان بود نشده ضعيف کشور در فناوري

 همسدايه  کشورهاي واکسن، سريع توليد با توانست مي کشور. داشت وجود
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 کشور پزشكي بخش علمي مرجعيت شناسي آسيب

 42/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 تضدعيف  و واکسن توليد تكنولوژي و علم به نكردن توجه. کند نيزکمک را

 جاي به داتوار بر تكيه و بودند واکسن توليد مرجع زماني خود که مراکزي

 با شدن مواجه از بعد. برود دست از فرصت اين که شد موجب داخلي توليد

 اميد است که گرفت صورت اقداماتي واکسن، توليد ضرورت درک و مشكل

 از بهينده  اسدتفاده  بدراي  الزم سداماندهي  و گيدرد  قدرار  توسدعه  مسير در

 .شود مادي و علمي انساني، هاي سرمايه

 توليدد  پيشدگيري،  بدراي  ضدروري  والتمحصد  توليدد  هاي زيرساخت

 کداهش  موجدب  کشدور  در دارو توليد و پزشكي در نياز مورد هاي دستگاه

 را اشتغال داده، کاهش را کشور وابستگي شده، سالمت مهم امر وابستگي

 را منطقده  کشدورهاي  به توليدي محصوالت صادرات زمينه و داده افزايش

 .کند مي فراهم

ده راهكارهداي زيدر بدا هددف سدرعت      هاي ذکدر شد   باتوجه به چالش

 :شود بخشيدن در مسير مرجعيت علمي حوزه سالمت پيشنهاد مي

 

 و آم وزش  مراک    ب ا  شتريب ارتباط های فراهمي زمينه
 یها یهمکار یبرا شرفتهيپ یکشورها درمان و قيتحق
 يتجرب و يپژوهش ي،علم

 از بتددوان ديددبا جهددان در علددم عيسددر شددرفتيپ و امددروز يايدددن در

 اسددتفاده شددرفتهيپ يکشددورها يپژوهشدد و يعلمدد مراکددز ياوردهادسددت

 مراکدز  نيد ا نيبد  دانشدمندان  آمد و رفت ديبا نكهيا ضمن. کرد يحداکثر

 از اسدتفاده  يبرا شرفتهيپ يارتباط يها يتكنولوژ از ديبا باشد برقرار يعلم

 يعلم مراکز. کرد استفاده کشور از خارج يرانيا دانشمندان و صاحبنظران

 ينارهدا يوب. باشدند  داشدته  شدرفته يپ يعلم مراکز با مستمر ارتباط ديبا ما

 يحت. رديگ رونق کشورها نيب يعلم مشترک يکارها. شود برگزار مشترک

 در يهمكدار  يبدرا  کشدور  از خارج درمان مراکز اتيتجرب از استفاده يبرا

 و شدود  تيد تقو الزم يهدا  رسداخت يز بدرخط  يهدا  مشورت و خا  موارد

 يپژوهشد  و آمدوزش  مراکدز  و محققدان  ارتباط يبرا تر سهل يها استيس

 و توسدعه  از افتدادن  عقدب  يعني ايدن روز علم از افتادن عقب. دشو منظور

 يبرا ها نهيزم نيا در کيپلماتيد ضوابط اصالح. است شدن يعلم تيمرجع

 .است يضرور ايدن دانشمندان با يهمكار و ارتباطات يساز روان

 

 بخ ش  انيوجدانش   بجل   یب را  بهت ر  طيشرا جاديا
 کشور به سالمت
 جددذب يهددا ييتوانددا کشددور يپزشددك علددوم يهددا دانشددگاه از يتعددداد

 و سداز  يولد  دارند را يراپزشكيپ و يپزشك يها رشته به عالقمند انيدانشجو

 و يکداف  حدد  در يخدارج  انيدانشدجو  حضدور  شيافزا يبرا مناسب يکارها

 بده  آمدوزش  زا ييهدا  بخدش  اسدت  ممكدن  يحت. است نشده فراهم ستهيشا

 در اسدت  يضدرور  دانشدجو  حضور که يبخش و رديگ صورت يمجاز صورت

 ديد با کنند يم پرداخت هيشهر نكهيا ضمن انيدانشجو نيا. شود انجام کشور

 هدا  دانشدگاه  داخدل  يهدا  فروشدگاه  و يروز شدبانه  يها رستوران و خوابگاه از

 فدراهم  شدان يبرا سدتن يز راحت و خوب يبرا الزم التيتسه و کنند استفاده

 يعلمد  گاهيجا بهتر شناخت موجب گريد يکشورها انيدانشجو حضور. شود

 يکشدورها  با يبهتر ارتباط يخارج انيدانشجو رشيپذ با. شد خواهد کشور

 .ابدي يم گسترش زين يفارس زبان ينحو به و دش دخواه برقرار هيهمسا

 

 ش رفته يپ یمجاز امکانات و بهتر یها رساتتيز جاديا
 و کش ور  درت ار   متخص    انيرانيا از استفاده یبرا

 یب را  یمج از  يآموزش یها برنامه یبرا آن از استفاده
 کشور تار  عالقمندان و یمجاز انيدانشجو

 ياديد ز اريبس قدرت با يفناور و علوم يکنون ريمتغ و مدرن يايدن در

 توسدعه  الزمده  و رشدد  شدرط  شيپد  يعلمد  توسدعه . هستند توسعه به رو

 را خود منافع تا کنند يم تالش مختلف يکشورها. ستا داريپا و جانبه همه

 بددون  رايد ز آورندد؛  دست به يالملل نيب يعلم ارتباطات گسترش قيطر از

 روابدط . سدت ين ريپدذ  امكدان  توسدعه  و رشدد  بده  يابيدست ،يروابط نيچن

 به. است يالملل نيب يها يهمكار توسعه ابزار نيتر مهم از يعلم کيپلماتيد

 جهدان  در کده  را ياطالعدات  و علومهمه  توان يم ياطاتارتب نيچن با عالوه

 ياديد ز تعدداد  رانيد ا. دکدر  اسدتفاده  آنهدا  از و آورد دسدت  به دارد، وجود

 مراکددز در کدده دارد کشددور خددارج در مختلددف يهددا نددهيزم در متخصددص

 خدمت به عالقه آنها اکثر و تنديفعال به مشغول يپزشك يياجرا و يقاتيتحق

 طيشرا يارتقا جهت در يعلم عظم ليپتانس نيا از. دارند شيخو جامعه به

 خوب شرفته،يپ يکشورها اتيتجرب و يعلم اينتا انتقال و يعلم ارتباطات

 نشدده  تيد تقو زيد ن منظور نيا يبرا الزم يکارها و ساز. شود ينم استفاده

 نيبد  يمناسدب  يالمللد  نيبد  يعلمد  يهدا  يهمكار و روابط سفانهأمت. است

 نداشته وجود يخارج يها دانشگاه و رانيا يوهشپژ سساتؤم و ها دانشگاه

 .است نگرفته صورت الزم يها يگذار هيسرما نهيزم نيا در و

 

 و س المت  بخ ش  مشترک های رشته به توجه ضرورت
 ديگر های رشته
 پيددا  اي نابغده  افدراد  و بدود  محددود  بشري علم دامنه دور، هاي گذشته در

 کده  شدوند  مسلط خويش زمان شدان اعظم بخش به توانستند مي که شدند مي

 بشدري  داندش  و علدم  تددريا  بده  ولي شد مي اطالق «حكيم» عنوان ايشان به

 تدا  شدند تعريف تخصصي و علمي مختلف هاي رشته ناچار، به و يافت گسترش

 از مشدكل . پرداخدت  تخصصدي  و علمدي  موضوعات ريشه و عمق به بتوان بهتر

 خدويش  تكامدل  حدال  در و اقصن دانش و علم شيفته بشر، که شد پيدا آنجايي

 معروف قول به. کرد پيدا تعصب خويش، تخصصي رشته و علم به نسبت و شد

 حجاب اين (االکبر حجاب العلم)باشد بزرگي حجاب تواند مي علم گويند مي که

 مدانع  که اي رشته هاي محدودنگري و تعصب .ساخت ظاهر را خويش منفي اثر

 بروز سبب شد سيستمي نگرش و گرين کل نگري، جامع ي رويكردها به توجه
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 محمد شاهدي با  خندان، نرگس تبريزچي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  مت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سال /41

 از بيش توجه. شد مهندسي علوم و انساني پزشكي، علوم علماي بين اختالفات

 برخدي  از غفلدت  سدبب  مهندسدي  علدوم  سدريع  توسدعه  جوياي مسئوالن حد

 و جانبه همه و متوازن توسعه در گذارتأثير و ساز سرنوشت مهم، علوم هاي رشته

 شناسدي،  مدردم  شناسي، جامعه نظير علومي به توجهي کم. شد کشور زاي درون

 آمد وجود به کشاورزي و طبيعي منابع زيست، محيط اقتصاد، حقوق، مديريت،

 ريزي برنامه و مطالعه براي را واحدي يا و ظرفي متخصصي، هر ديگر، طرف از و

 شدود  استفاده ها رشته اين مشترکات از اگر که درحالي .(1)کرد انتخاب خويش

 .شدود  مدي  گشدوده  دانشدمندان  روي به زيادي هاي راه گرفته رتصو افزايي هم

 ولدي  پدردازد  مدي  علمي حوزه يک جزئيات به که دارد محاسني گرايي، تخصص

 روز رشدد  بده  توجه با .است بزرگي عيب خود شود علمي نگري جامع مانع اگر

 مختلدف،  علدوم  از کامدل  استفاده براي علمي نگري جامع ضرورت و علوم افزون

 و انسدان  بددن  هاي سيستم از بهتر شناخت براي پزشكي علم که دارد ضرورت

 برگدزاري . کندد  اسدتفاده  ديگدر  علدوم  از روز، هداي  تكنولدوژي  از استفاده براي

 شود مي موجب اي رشته بين مطالعات براي تخصصي دکتراي مختلف هاي دوره

 متخصصدان  مطالعدات  و دانشدگاهي  محديط  خصدو   به افراد، پيرامون محيط

 نتيجده،  در و آموزشدي  نظدام  پويايي باعث و کند پيدا خا  انسجامي كيپزش

 . شود پزشكي علم در مختلف علوم توسعه و رشد

 هدر  در پيشدرفت  بدراي . علوم از بين رفتده اسدت   رايا امروزه مرزبندي

 ديگدر  هداي  ديددگاه  بده  آن رشدته،  دانشدمندان  تحقيقدات  بدر  عدالوه  رشته،

 ميان رويكردهاي. است نياز هم، به يکنزد هاي رشته خصو  به دانشمندان،

 و شدده  سدالمت  علدوم  در جديدد  هداي  فناوري گيري کار به موجب اي رشته

 بددون . اسدت  کرده حل را غيره و ها جراحي و ها تشخيص مشكالت از خيلي

 بده  تدوان  نمي غيره و انساني علوم و شيمي فيزيک، مهندسي علوم به آگاهي

 زيدادي  پي يددگي  بدا  آنها بين روابط و نانسا درون هاي پديده به کامل طور

 .رسيد درمان و تشخيص به بيشتر آگاهي با و شد آشنا دارند که

 رشته اين بايد و است ضروري پزشكي در نوين هاي فناوري از استفاده

 بدين  هداي  پدژوهش  و آيدد  وجدود  بده  پزشدكي  هاي دانشكده مجموعه در

 .گيرد رونق پزشكي و مهندسي

 

 تي  تقو با محور عدالت سالمت هب شتريب توجه ضرورت
 ب ه  و کش ور  مختلف نقاط در و درمان بهداشت مراک 

 محروم نقاط ژهيو
 و بهداشت شبكه چون ييساختارها ديبا محور عدالت سالمت نيمأت يبرا

 و شدده  تيد تقو خدانواده  پزشدک  و درمدان  و بهداشت مراکز و ها خانه درمان،

 دارو و پزشدک  بده  يدسترسد  محدروم  نقداط  در يحتد  که شود فراهم يطيشرا

 جامعده  سالمت حفظ يبرا مردم به يبهداشت يها آموزش و باشد داشته وجود

 و 01-دويد کو رو يد و گيدري  همده  بده  توجده  بدا . شود داده مستمر صورت به

 سدتم يس يهدا  ضدعف  متوجده  کشدورها  کدرد  جاديا جوامع يبرا که يمشكالت

 و تيد جمع رشدد  با که زا بحران معضالت نوع نيا. شدند خود درمان و بهداشت

 ديد ايب هدا  ملدت  سدرا   دوبداره  سدت ين ديد بع کشدورها  نيب اديز يآمدها و رفت

 وجدود  بده  جامعه يسالمت کنترل يبرا يتر آماده و کاراتر ستميس دارد ضرورت

 ييروسدتا  از اعم خود جامعه آحاد يبرا ريفراگ سالمت نتواند که يا جامعه. ديآ

 و تيد مرجع يادعدا  تواندد  ينمد  کند جاديا ياجتماع يدرآمدها کم و يشهر و

 .باشد داشته درمان و بهداشت بخش در بودن شرفتهيپ

 

 ع،يتوز د،يتول در کشور ييدارو ستميس به شتريب يسامانده
 دارو کيژنر طرح از استفاده و مصرف و یگذار متيق

 رفددع يبددرا يضددرور امددر کيدد درمددان و دارو نكددهيا بدده توجدده بددا

 بدا  دارو ينابسدامان  علدت  بده  دينبا شود يم ماريب که يکس و هاست يماريب

 تحت و مطمئن اريبس ستميس ديبا شود، گرفتار مرگ و رنا و درد مشكل

 مستاصل مارانيب و نكنند نفوذ جو سود افراد تا باشد داشته وجود ينظارت

 و واردات و کشدور  يدي دارو سدتم يس. نكنندد  سده يسرک گران يداروها با را

 شدود  فراهم يطيشرا و باشد يجد و قيدق نظارت تحت ديبا دارو صادرات

 بدا  زيد ن يخدارج  يداروهدا  و شدود  ديتول داخل در کشور يازهاين اکثر که

 يبدرا  دارو کيد ژنر طدرح . رديگ قرار ازمندانين دستر  در مناسب متيق

 باعدث و  اسدت  گدذار  اثدر  بسديار  ها شرکت يبرخ استفاده سوء از يريجلوگ

 و هدا  ندام  هدوده يب تندوع  از و کرد لکنتر بهتر را ها متيق بتوان که شود يم

 توجده  کنندده  درمدان  و بهبوددهندده  ياصل ماده به شتريب و کاست ها رنگ

 ديبا. دارد آن هياول مواد ژهيو به و داروها از يمهم بخش ييتوانا کشور. کرد

 .رديگ صورت الزم يزير برنامه ديتول يبرا

 

 ستميس ييتواناِ از بهتر استفاده یها رساتتيز تيتقو
 اس اندن نش و هيهمس ا  یکشورها مردم یبرا سالمت
 جهان و منطقه مردم به کشور درمان و بهداشت بخش

 ،ها يجراح و ها يماريب درمان در کشوربسيار خوب  ييتوانا به توجه با

 کده  دارد ضرورتبنابراين  .شود مطرح منطقه در مرجع عنوان به تواند يم

 نيد ا از منطقده  و هيهمسدا  يکشدورها  مردم شناخت يبرا الزم يها نهيزم

 شدود  غيد تبل و يمعرف ها ييتوانا نيا گريد عبارت به و شود فراهم ها ييتوانا

 مطلدوب  طيشدرا  در درمدان  و يخارج مارانيب رشيپذ يبرا الزم طيشرا و

 يکشدورها  بده  درمدان  يهدا  ميتد  فرسدتادن  يبرا يزير برنامه. دشو جاديا

 سدتم يس اگدر  کده  اسدت  يگدر يد روش يپزشدك  يهدا  تخصص به ازمندين

 بده  کمک نكند بسنده ياسيس امور به فقط و کند عمل يقو ما يپلماسيد

 مدردم  شدناخت  باعدث  اقدام نيا. شد خواهد کشورما با ها ملت بهتر روابط

 حيناصدح  غيد تبل جهدان  در آن ده  بده  نسبت کشور يواقع اوضاع از منطقه

 نيبد  يبهتر روابط و دشو يم فراهم شتريب اشتغال طيشرا و شده کنند يم

 کده  كهيصورت در. آورد يم وجود به رانيا کشور با همجوار يکشورها مردم

 يبدرا  يخدوب  ريسدف  خدود  شدود،  جلدب  يخوب به يخارج مارانيب تيرضا

 .شد خواهند کشورشان در کشور يها ييتوانا شناساندن
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 کشور پزشكي بخش علمي مرجعيت شناسي آسيب

 41/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 و کش ور  بهداش ت  س تم يس تيريم د  بهتر يامانده
 در ژهي  و ب ه  یري  گ ميتص م  مراج ع  یس از  کپارچهي
 گي ری  هم ه  مث ل  ت ا   طيش را  کي که ييها وراند

 ديآ يم وجود به 91-کوويد
 يقدو  کشدور  يپزشدك  امور در موجود مجموعه ليپتانس نكهياباوجود 

 نيا با مقاله يبرا که داد نشان کرد جاديا که يمشكالت و 01-دويکو ؛است

 يکاف يآمادگ ديايب ها ملت سرا  به دوباره ستين ديبع کهها  گيري همه نوع

. نداشدت  وجدود  زيد ن هدا  يريگ ميتصم در افتهي انسجام تيريمد و مينداشت

 کشدور  سراسدر  بده  آن انتشدار  سپس و قم به نيچ از رو يو عيسر انتفال

 هوشدمند  يگذار استيس که داد نشان خا  يزير برنامه و نهيقرنط بدون

 شود منتشر کشور يجا يجا در تيمصب تا ميماند منتظر و نبود انيم در

 ايبسد  بحدران  با مقابله يبرا را روهاين همه ديبا که ميخودآمد به يموقع و

. نداشت وجود ها يريگ ميتصم در يکاف نظر انسجام هم تينهادر البته. کرد

 از يلد يخ و سنگاپور وزلند،ين ا،ياسترال ن،يچ چون ييکشورها که يصورت در

 وجود به طيشرا بر يبهتر کنترل توانستند بهتر تيريمد با گريد يکشورها

 گرفتدار  را خدود  بهداشدت  سدتم يس و باشدند  داشته يکمتر تلفات آورده،

 و بهتدر  تيريمد آن از بعد اگرچه. نكنند آن ديشد حالت در کرونا يماريب

 کنتدرل  يبرا جامعه، سالمت و بهداشتکارکنان بخش  از يبرخ يثارگريا

 يكپددارچگي و يآمددادگ كهيصددورت در يولدد گذاشددتند هيددما جددان از آن

. افتداد  يمد  اتفداق  يکمتدر  تلفدات  و يگستردگ داشت وجود يريگ ميتصم

 از تواندد  يمد  زيد ن مدوارد  نگونده يا در يمردمد  و يجيبس يروهاين تيريمد

 يزير برنامه. آورد وجود به ييافزا هم ينوع و کرده يريجلوگ يکار پراکنده

 .است جامعه سالمت حفظ اتيضرور از موارد نيا در ندهيآ يبرا

 

 اعتم اد  مورد يرسان اطالع و يآموزش یها کانال جاديا
 در الزم یه ا  مراقبت و درمان بهداشت نهيزم در مردم
 سالمت نظر از تا  یها دوره

 کشدور  يرسدان  اطدالع  سدتم يس که داد نشان 01-دويکو گيري همه بحران

 کنتدرل  تواندد  يمد  مدردم  اطالعدات  ضعف و است فيضع جامعه يهمكار يبرا

 فشدار  يدک  سدالمت  بحدران  .کند رو هروب كلمش با را کرونا چون يحاد طيشرا

 شددن  شكسدته  هدم  در باعدث  و کندد  يم وارد جامعه بر بزرگ اجتماعي رواني

 يرسدان  اطالع يبرا مردم اعتماد مورد کانال کي اگر و شود يم ياجتماع هيروح

 دهشد  اجتماعي کنترل قابل ريغ هاي واکنش موجب باشد نداشته وجود ريفراگ

 و حيصدح  کنترل هيعل يتهديد و کرده جاديا يفراوان يمال و جاني هاي آسيب و

 غلدط  اطالعدات  از مملدو  يمجداز  يفضدا  کده  ژهيد و به. شود يم کشور موقع به

 و مخداطرات  معضدل  نيد ا. اسدت  کنندده  و يمدا  و شده يدستكار و مغرضانه

 دقيدق  مشداهده  براسدا   بحدران  مديريت. آورد مي وجود به را اي تازه نيازهاي

 موقدع  بده  و حيصدح  اطالعات دادن با بتواند ديبا آنها تحليل و تجزيه و ها بحران

 و کدرده  پيشدگيري  ياجتمداع  يرواند  يهدا  بحران بروز از جامعه و مسئوالن به

 و بهداشدت  مراکدز  رگد ا(. 01)کندد  تيهددا  کنتدرل،  يهدا  راه يسو به را مردم

 و باشدند  داشدته  مدردم  با ارتباط يدارا و مرتبط يسراسر ستميس کي درمان،

 جده ينت در. داشدت  خواهند يبهتر و عيسر ياثرگذار کنند عمل هماهنگ همه

 کنندد  يمد  منتشدر  ناآگاهانده  يبرخد  کده  ييهدا يآموز بد و خرافات گرفتار مردم

 ايد  و جامعده  افدراد  از يبرخ توسط واکسن رشيپذ در اديز ريخأت. شد نخواهند

 افدراد  زا ياديز درصد نشدن نهيواکس و آن هيعل بر سوء غيبلت و کردن ممانعت

 .است مشكل نيا نشانه ن،يخطرآفر موضوع نيا به نسبت جامعه

 

 ب ه  مرب وط  درامور حيصح گذاری قانون و گذاری سياست
 ي ي اجرا يآموزش   س تم يس نيمأت   و درمان و بهداشت
 و عيس ر  تا  یها دوره در بتواند که جامعه یبرا مطمئن
 است برتوردار ييباال تياهم از کند عمل توب و کارا

 تدأمين از يبرخدوردار ،ياساسد قدانون ونده بيسدت اصدل به تناداس با

 ،يبيكدار  ،يبازنشستگ از اعم يزندگ يها دوران همه و همه يبرا ياجتماع

 نيداز  و سوانح حوادث، ،يماندگ راه در ،يسرپرست يب ،يازکارافتادگ ،يپير

 يحقد  بيمه، صورت به يپزشك يها مراقبت و يدرمان يبهداشت خدمات به

 يدرآمددها  محدل  از قدوانين  طبدق  بر است موظف دولت و يهمگان است

 يهددا  حمايددت  و خددمات مردم، مشارکت از حاصل يدرآمدها و عمومي

 از يتوجه قابل بخش اما ؛کند تأمين کشور افراد يک يک يبرا را فوق يمدال

 ،يگذار سياست بخش و ميشود خدمات ارائده و تدأمين صدرف دولدت توان

 .کند مي جلوه کمرنگ آن ييابارزش و نظارت

 موقدع  يفدرد  چيه که باشد يا گونه به ديبا کشور مهيب ستميس و نظام

 درمان اقدامات از پس و نشود درمان يها نهيهز معطل مارستانيب به رجوع

 سامان. رديگ صورت يهماهنگ او با ماريب سهم پرداخت يچگونگ به نسبت

 دارو نهيهز يچگونگ افتني انسام و راه نيا در يکشور مهيب ستميس افتني

 .دارد رتريفراگ و تر يقو نيقوان و ضوابط به ازين مردم آحاد درمان و

 کشدور  يدرمدان  -يبهداشدت  شبكه يياجرا طرح 47 و 40 يها سال در

 يبهداشدت  شدبكه  گسترش يياجرا برنامه 0۲4۲ سال دردر نهايت  و هيته

 طدرح  نيد ا براسدا  . ديرسد  ياسدالم  شدوراي  مجلدس  بيتصو به يدرمان

 مسدائل  نده يزم در جامعده  يهمگدان  سالمت شامل هياول يبهداشت خدمات

 بهسدازي  ح،يصدح  هيد تغذ و غذا بهبود آب، سالمت هوا، سالمت ،يبهداشت

 و دولدت  توسدط  مندد  نظام يبهداشت يها مراقبت و ستيز طيمح ياساس

 ديد با کده  ونهگ آن خوب و ياساس طرح نيا(. 00)شود يم نيمأت همه يبرا

 تدأثير  تحدت  نيقوان ياجرا که ستا آن کشور مشكالت از يكي. شدن ادهيپ

 در خدود  عالقده  و قهيسدل  اسدا   بر يدولت هر و رديگ يم قرار وقت دولت

 ثبات نيقوان جهينت در و کند يم دخالت کشور مهم نيقوان ياجرا يچگونگ

 و خدوب  يهدا  طدرح  ياجدرا . شدود  ينمد  اجرا خوب و نداشته اجرا در الزم

 ديد با ها طرح نگونهيا و رديگ قرار گروه اي فرد کي تأثير حتت دينبا يمردم

 .باشد داشته دوام و شده نهينهاد
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 محمد شاهدي با  خندان، نرگس تبريزچي

 ، شماره اول0410دوره ششم، بهار  مت فرهنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سال /21

 و يروان   س المت  ابع اد  ب ه  دادن شتريب یبها به ازين
 و جامع ه  یس از  س الم  یبرا یمعنو ياجتماع سالمت

 شتريب تيامن نيمأت
 ايد  يماريب نبود تنها نه سالمت بهداشت، يجهان سازمان اساسنامه در

 فيتعر ياجتماع و يروان يجسم بودن خوب و نهيبه حالت بلكه ؛تيمعلول

 شامل بهداشت يجهان سازمان نظر از زين يروان سالمت مفهوم. است شده

 و اسدددتقالل -۲ ،يخودکارآمدددد ادراک -7 ،يذهنددد بدددودن خدددوب -0

 -4 و ،ينسددل انيددم يوابسددتگ -6 ،يسددتگيشا و تيددکفا -4 ،يخودمختدار 

 در ضدعف . اسدت  يجدان يه و يفكدر  بدالقوه  يهايدتوانمند  و ييخودشكوفا

 حداالت  جملده  از و يروان -يرفتار اختالل موجب ياجتماع يروان سالمت

 بدا  و مشخص رفتار اي جانيه خلق، تفكر، در رييتغ با که ينيبال توجه قابل

(. 01)اسدت  همراه يزندگ کارکرد اختالل اي و يشخص شيتشو و يناراحت

 اريبسد  اثرات و رديگ يم قرار جامعه يها يارناهنج گستره در راتييتغ نيا

 .گذارد يم جامعه متعادل و حيصح رشد بر ييسو

 و نفدس  و قلدب  سدالمت  داشتن يمعنو سالمت يها شاخص از يكي

 صدفات  يدارا انسان شود يم موجب که است قلب و نفس تيسقا نداشتن

 صدفات  از همدواره  و شدود  يم ظاهر فرد عمل در صفات نيا که باشد ياله

 .ديجو يم يدور لهيرذ

 فيد تعر سالمت يبرا بهداشت يجهان سازمان يالديم 0144 سال از

 کشدور  در اما ؛(01)است کرده انيب را ياجتماع و يروان ،يستيز يبعد سه

 جامعده  سالمت بر يريناپذ چبران اثرات نه،يزم نيا در انباريز يتوجه يب ما

 موضوع نيا طرح به زين ما کشور که است دهيرس فرا آن زمان. است داشته

 .کند خا  توجهبه آن  و بپردازد ياتيح و مهم

 نشدن گرفتار نفس، سالمت سليم، قلب از برخورداري معنوي سالمت

 فددا  و نبدودن  محور خود و خودخواه خداوند، يبندگ رفتنيپذ و ها ههال به

 گذشتن. هاست يخواه ادهيز و شيخو منافع جهت در جامعه منافع نكردن

 موجب يمعنو سالمت. شدنست سعادتمند يبرا اهلل به دنيرس و اه ههال از

 يبدرا  ياجتمداع  تيد امن و يروان آرامش و شده ياجتماع فساد از ممانعت

 (.4)آورد يم ارمغان به جامعه

 ديد با آن براسدا   و بدود  يفرهنگد  انقدالب  کي رانيا انقالب نكهياباوجود 

 بده  بتواندد  تدا  رديگ ورتص خا  يزير برنامه جامعه فرهنگ يتعال و رشد يبرا

 بدر  و نشدد  يکداف  توجده  مهدم  نيد ا به ابدي سوق اسالم نظر مورد جامعه يسو

 اثدر  جامعده  يفرهنگد  اتمؤسسد  و هيعلم حوزه، ها دانشگاه ،مدار  يها برنامه

. رود ضددعف بدده رو يمعنددو سددالمت کدده يا جامعدده در. نداشددت توجدده قابددل

 و گرفتده  قدرار  تأثير تحت زين انيمجر و رانيمد و رانيگ ميتصم و سازان ميتصم

 و برندد  يمد  شيپد  شددن  يقطبد  دو يسو به را جامعه شده منافع تضاد گرفتار

 اريبسد  طيشدرا  ويابدد   افزايش مدي  يناامن و شده ريفراگ يامن نا و فقر و يكاريب

 بده  جامعده  شدود  فيضدع  يمعنو سالمت اگر. کند يم جاديا ستنيز يبرا يبد

 کيد  جداد يا از ريد غ بده  کشور نجات يبرا يگريد راه و رفت خواهد قهقرا يسو

 و آمدوزش  بدر  بتواندد  ديد با يفرهنگد  تحدول . ماند نخواهد يباق يفرهنگ تحول

 يجمعد  يها رسانه و يآموزش و يفرهنگ اتمؤسس ها، دانشگاه مدار ، فرهنگ

 کده  يدرصورت. شود جامعه افراد يارزش يارهايمع در رييتغ موجب و گذاشته اثر

 جوابگدو  ييتنهدا  بده  هدم  ضدوابط  و قانون اصالح نشود خا  توجه مهم نيا به

 طيشدرا  يطبقدات  تضداد  و فسداد  کاهش و جامعه فرهنگ اصالح با. بود نخواهد

 .دشو يم تيتقو علم از استفاده و کشور يعلم رشد يبرا

 

 و تراف ات  جيت رو  ب ا  ارتباط در یريگ موضع ضرورت
 اتي  روا به شدن متمسک با ژهيو به و يرعلميغ نظرات

 و اس الم  ن ام  ب ه  يول اسالم شرع مخالف تقاداتاع و
 حيص ح  یباوره ا  و يعلم   ط ب  جيترو و نيد ب رگان
 جامعه و افراد سالمت بر گذارتأثير

 بدد  عدادت  تهديدد،  تر ، براسا  که است رفتاري يا نگرش خرافات

 کيد  صدورت  به و کند مي خطور فرد ذهن به اي ناشناخته عوامل و يآموز

 يعلمد  يارهايمع به توجه عدم موجب و رديگ يم شكل ذهن در غلط باور

. نيسدت  معلولي و علت روابط و منطقي کنش مبناي بر رفتار اين. شود يم

 کداهش  بده  منجدر  جامعده  عمومي فرهنگ و سواد سطح گسترش اگرچه

 نيدز  مددرن  هداي  انسدان  حتدي  کرد اذعان بايد اما؛ شود مي خرافي اعتقاد

 هداي  پايده  بدر  خرافدات  رواج ينكده ا بده  توجده  با. شوند يم خرافات گرفتار

 کداري،  از بازداشتن يا امري به واداشتن براي بشر است، استوار غيرعقالني

 دفدع  يدا  منفعت جلب براي کلي سطحي در و شر انتقال و تلقين تسكين،

 کده  داد نشان 01-دويکوگيري  همه(. 07)کند مي استفاده خرافات از ضرر

 هدم  هندوز  و خرافاتندد  گرفتار که نددار وجود ياديز افراد جامعه در هنوز

 کده  اسدت  يخرافدات  مدل عال عكس هيشب واکسن مقابل در آنها العمل عكس

 نيچن و بود افكنده هيسا رانيا جامعه مردم از يبخش ذهن بر دور يها سال

 انسدان  سالمت بر و شده بدن وارد جن واکسن قيتزر با که پنداشتند يم

 نيد بزرگان به را خرافات از يبرخ که آنجاست مشكل. گذارد يم يمنف اثر

 .کنند يم بيترغ آن باور به را يعاد مردم و دهند يم نسبت

 تيد ترب بداور  علدم  و حيصدح  يها آموزش ضمن دارد ضرورتبنابراين 

 فرهندگ  و علدم  بزرگدان  کشدور،  يآموزشد  مراکز در کشور نونهاالن کردن

 . کنند يجد اقدام غلط يباورها نيا اصالح به نسبت جامعه،

 

 و پژوهش آموزش، به مربوط امور در شتريب ینگر ندهيآ
 درمان و یريشگيپ

 اهدداف  يدارا و حيصدح  يزيد ر برنامده  به ازين شدن يعلم مرجع يبرا

 عمدل  يتخصصد  و يکدار  پراکنده ، ندهيآ به نداشتن توجه. است مشخص

 علدم  در يشرويپ يها قله به دنينرس و امكانات کردن تلف موجب نكردن

 يواحدها جاديا. کند يم عمل فيضع اريبس امر نيا در ما رکشو(. 0۲)است

 سدطح  در يآموزشد  يهدا  بودجده  عيتوز و نييپا تيفيک با اديز و کوچک
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 کشور پزشكي بخش علمي مرجعيت شناسي آسيب

 20/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره اول0410دوره ششم، بهار 

 از را يخدوب  ندده آي خا  نهيزم در يتخصص يواحدها جاديا عدم و عيوس

 .زد نخواهد رقم شدن مرجع نظر

 

 گيری نتيجه و بحث
 يهدا  نهيزم در که يقو يپزوهش يآموزش مراکز يتعداد ديبا کشور

 مراکدز  نيد ا بده  و باشدد  داشدته  زنندد  يم منطقه در را اول حرف يخاص

 يبدرا . کند منظور منطقه در بودن شرويپ هدف با ژهيو بودجه و امكانات

 ينحو به باشد داشته خا  يزير برنامه سالمت، بر مؤثر يها رساختيز

 خدود  و دهکدر  دايد پ نجدات  گريد يکشورها به يوابستگ از ندهيآ در که

 ارتبداط  يهدا  نده يزم. باشد منطقه در يپزشك يفناور و علم اشاعه مرکز

 در يپزشدك  خدمات به ازمندين يکشورها و شرفتهيپ يکشورها با خوب

. باشدد  منطقه در علم يريفراگ يبرا يمناسب محل و سازد فراهم منطقه

. اسدت  ندهيآ در علوم طيشرا مرز و درز بدون علوم و يعلم ينگر جامع

 از و کدرده  يزيد ر برنامده  مختلف يها رشته نيب مشترک يها رشته ديبا

 . کند استفاده مختلف يها رشته ييافزا هم

 يدارا مختلدف  يها مياقل داشتن علت به کشور که ييها رشته از يكي

. اسدت  يدي دارو اهدان يگ بدر  يمبتند  طدب  از اسدتفاده  اسدت  ينسب تيمز

 مرکدز  را کشدور  تواند يم نهيزم نيا در شدن يعلم قطب يبرا يزير برنامه

 بخدش  فرح يها دمنوش و ييدارو مؤثر يها عصاره و ياهيگ يداروها ديتول

 به رفتن يفناور و علم ندهيآ يبرا حيصح يزير برنامه بدون. کند منطقه در

 .است اسا  و هيپا يب يتوقع يعلم تيمرجع يسو
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Abstract 

Background: Mutiple factors hinder growth and development of medical sciences and prevent it from reaching the 

global position it had in the ancient times. While reviewing the obstacles to the sustainable growth of medical 

sciences in Iran, this article endeavors to analyse these factors. 

Methods: A number of methods including collective discussion and negotiation of experts with expertise in various 

fields, summarizing the results, and also studying some published articles have been used in the preparation of this 

article. 

Results: Eighteen factors with a negative effect on the growth, development and promotion of medical sciences were 

extracted, which can be summarized as follows: disregard for Iranian Islamic values in education, research and 

culture; consideration for statistics instead of paying attention to quality; not paying enough attention to the educated 

and elite in the field of health; poor planning in creating common disciplines in the health sector; lack of attention to 

providing health care factors and necessary preventions to stay healthy; lack of communication and cooperation with 

the centers for education, research and treatment of developed countries; not providing the necessary infrastructure 

and conditions to attract medical students from the region; not being in contact with Iranian specialists living in other 

countries, not paying enough attention to the necessary infrastructure to have a health-oriented community model; 

lack of justice-oriented health; weakness in the system of production, distribution, pricing and consumption and use 

of generic drug plan; lack of infrastructure for optimal use of the health system by the people of the region; 

weaknesses in the management of the country's health system and integration of decision-making authorities, 

especially in time periods like the Covid-19 epidemic; the need for trusted educational and information channels for 

health, treatment and care in certain courses; the need for better policy-making and legislation in relation to health 

and treatment and provision of a secure executive education system; depreciating the dimensions of mental health 

and spiritual social health; the need to take a stand in relation to the promotion of superstitions and unscientific 

views; weakness in forseeing education, research and prevention and treatment. 

Conclusion: In order to gain authority in medical science in the region and the world and make optimal use of 

budgets and facilities for faster growth of the medical science community and reach its previous position in the 

world, it is necessary to take the above factors into account. 
 
Keywords: Community Participation, Medical Ethics, Problem Recognition, Scientific Authority, Technology 
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