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ر هزينه و دستیابي به آرمان نهايي نظام سالمت که همانا فراهم کردن خدمات سالمت کیفي براي آحاد مردم به صورت عادالنه، جامع و قابل تحمل از نظ

هتاي پووهشتي    ا و خدمات سالمت، فعالیتت ه هاي دانش، مهارت، ساخت تجهیزات، ارائه مراقبت شود که درتمامي عرصه فرهنگي است؛ زماني ممكن مي

بر اين اساس مديريت پووهش، اهمیت دوچندان . به اين ترتیب هم مرجعیت علمي و هم مرجعیت خدمات حاصل خواهد شد. مستمري انجام شده باشد

حقیقات مراکز تحقیق و توسعه درارتباط گیرشناسي، علوم پايه، بالیني، ت هاي همه ها ازجمله پووهش پووهش در سالمت طیف وسیعي از پووهش. يابد مي

موفتق کشتور و بته     هتاي  نتوآوري  و توفیقاتبا انتشار تجربیات، . تحقیقات مبتني بر مشارکت جامعه را دربرمي گیرد با صنعت، تحقیقات نظام سالمت و

در کشورهاي درحال توستعه  المللي و  ر سطح بینالبته مشكالتي در عرصه پووهش د. الگو و مرجعي براي کشورهاي ديگر بودتوان  اشتراك نهادن آن مي

گذاري تحقیقات درجهت رفع نیازهاي بومي و عدم استفاده از منابع بخش  عدالتي در توزيع منابع پووهش، عدم هدف بي. وجود دارد که حائز اهمیت است

یاتي، نبود نگرش سیستمیک به مستائل، عتدم تطتابق    مديريت نادرست منابع، کمبود تحقیقات عمل. هاهستند خصوصي در تحقیقات، ازجمله اين چالش

نتايج تحقیقات قبل، عدم توجه به ترجمان دانتش  /وري، عدم استفاده از تجربیات پیشین هاي ملي، انجام تحقیقات بدون توجه به بهره تحقیقات با اولويت

 .هاي تحقیقات در کشوراست بتني بر شواهد ازجمله چالشهاي م گذاري ها و سیاست گیري براي تصمیم

، تعیتین  ...(متالي، انستاني، فیزيكتي و   )هاي حاکم بر تحقیق و فلسفه آن، هزينه کترد منتابع   در عرصه حكمراني پووهش بايد مدير پووهش به ارزش

پووهش، برونداد تحقیق و چگونگي نشر و ارزشیابي آن توجه  ها، موضوع تحقیق و نیاز جامعه، اتخاذ نگاه سیستمیک درمديريت پووهش، اخالق در اولويت

شتفافیت وتخصتی     رساني، دسترسي به اطالعتات و  سازي، توجه به توانمندسازي محققان، اطالع ترين اقدامات درمديريت پووهش بايد شبكه مهم. کند

 . منابع باشد

تسهیالت مورد نیاز و رفع موانع به توسعه روابط متخصصان و مراکتز تحقیقتاتي    ها و سازان با فراهم نمودن زيرساخت شود تصمیم در انتها توصیه مي

هاي مختلف دانش کمتک   هاي خارج از کشور درجهت گسترش وتبادل اطالعات در حوزه خصوص ايراني داخلي با افراد و مجامع تحقیقاتي سراسر دنیا به

 . نمايند
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