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  نظام سالمت ج.ا. ایران در گام دوم انقالب

 ندهیآ یاندازها چشم و یفعل تیوضع ران؛یا سالمت نظام در پژوهش و علم

 تهیه شده توسط:

 علوم پزشکی تهران دانشگاهعدالت در سالمت  قاتیتحقمرکز 

 :شرح مسئله

 اول درجه در دیبا که است کشور کی قدرت و عزت هیپا دانش،

 و علم ارتقا و کسب. ردیگ قرار کشور هر یهابرنامه و هاتیاولو

 نظام ارتقا در یاساس یهاهیپا از سالمت حوزه در پژوهش

 یعلم تیمرجع به توجه رونیازا. است آن یامدهایپ و سالمت

 اتیضرور از دانش یهاقله فتح یبرا مناسب یگذارهدف و

 .است کشور سالمت نظام

 و یاقتصاد ،یاسیس ثبات عدم رغمیعل ر،یاخ یهادهه در

 رانیا متحده، التیا رانهیسختگ یهامیتحر ژهیو به و یاجتماع

 رشد سالمت حوزه در یعلم داتیتول و پژوهش و علم نهیزم در

 جنبه از هم شرفتیپ و رشد نیا. است داشته یامالحظه قابل

 .(1)شکل  است بوده توجه قابل یفیک جنبه از هم و یکم

 اسکوپوس و پابمد در یرانیا سندگانینو از شده منتشر یعلم مقاالت تعداد: 1 شکل

 

 

  ها یا گزینه های سیاستی یاستراتژ

 آموزش قیطر از گذاراستیس و محقق یتوانمندساز :1 نهیگز

 و نیمحقق و هادانشگاه ژهیو یهایتوانمند ییشناسا: 2 نهیگز

 یتوانمند آن یشکوفائ و انجام درجهت آنها از تیحما

 یهاپژوهش در یالمللنیب یهایهمکار شیافزا به قیتشو: 3 نهیگز

 یپزشک علوم

 یقیتشو سازوکار رییتغ ای و نییتع قیطر از زهیانگ تیتقو :4 نهیگز

 یشغل یارتقا یارهایمع رییتغ مانند دانش از استفاده و دیتول یبرا

  رانیمد و یعلم أتیه یاعضا
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 پژوهش، و علم یبرا تیظرف جادیا ،یکاف بودجه نیتام جمله از دارد، وجود نهیزم نیا در ی نیزاریبس یهاچالش وجود نیا با

 ،1990 سال در. نابجا استفاده و اصراف از زیپره و آن جینتا ارائه و پژوهش انجام در یخارج و یداخل شواهد از استفاده

تاکنون  مبلغ نیا که است گرفته درنظر پژوهش یبرا را سالمت یمل یهانهیهز %2 سالمت یاتوسعه یهاپژوهش ونیسیکم

 ناخالص نهیهز از توسعه و قیتحق سهم روند یبررسنشده است.  اعمال ایران سالمت یهاپژوهش نظام یهایاستراتژ در

 مطالعات. باشدینم تیاولو یدارا رانیا در سالمت یهاپژوهش حوزه در یگذار هیسرما دهد،یم نشان در ایران یداخل

 و 2011 ،2009 یهاسال در %0.31 از رانیا در یداخل ناخالص نهیهز از توسعه و قیتحق سهم دهند،یم نشان یداخل

 (.2 شکل) است بوده ریمتغ 2007 سال در %0.75 تا 2014

 

 (2017 سال در آخوندزاده دکتر مقاله: منبع) رانیا در یداخل ناخالص دیتول از توسعه و قیتحق نهیهز سهم: 2 شکل

 

 به سالمت حوزه در پژوهش یبرا تیظرف توسعه و جادیا در یاگسترده تحولچهل ساله نخست انقالب اسالمی ایران،  در

 همراه به مرتبط یساختارها و هااستیس نهادها، نفعان،یذ ییشناسا ازجمله هاجنبه یبرخ وجود، نیا با. است وستهیپ وقوع

 به ازین هستند، رانیا در سالمت قاتیتحق جینتا شیافزا ساز نهیزم که یمال منابع و یدانشگاه جامعه در موجود یهامشوق

 جامع، کردیرو کی به بتوان تا است؛ تیاهم حائز سالمت حوزه در یمل یهاپژوهش به کیستمیس نگاه رو نیا از. دارند ارتقا

در این راستا، خالصه  .دیرس سالمت حوزه یهاپژوهش جینتا از استفاده و داتیتول تیهدا و درک یبرا هماهنگ و کپارچهی

سیاستی حاضر با هدف ارائه راهکارهای سیاستی در جهت رشد و توسعه علمی و رسیدن به قله های علم و دانش و پژوهش 

 در حوزه سالمت تدوین شده است.
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 ی سیاستیهانهیگزراهکارها و 

 سیاست نهائی شده به ترتیب اولویت

 آموزش قیاز طر گذاراستیمحقق و س یتوانمندساز

 یآن توانمند یانجام و شکوفائ از آنها درجهت تیو حما نیها و محققدانشگاه ژهیو یهایتوانمند ییشناسا

 یعلوم پزشک یهادر پژوهش یالمللنیب یهایهمکار شیبه افزا قیتشو

 یشغل یارتقا یارهایمع رییو استفاده از دانش مانند تغ دیتول یبرا یقیسازوکار تشو رییتغ ایو  نییتع قیاز طر زهیانگ تیتقو

 رانیو مد یعلم أتیه یاعضا

 پاسخگو صیتخص یسازوکارها با همراه سالمت یهاپژوهش بودجه شیافزا

 کنندیم افتیدر را تیفیک با یهاپژوهش یاجرا و یریگیپ یبرا یکاف منابع ستهیشا پژوهشگران نکهیا از نانیاطم حصول

 یآموزش و ینیبال یهاتیفعال از موازات حمایت به یپزشک علوم یهادانشگاه در یپژوهش یهاتیفعال به قیتشو
 

 ما شنهادیپ

 عنوان به. است کشور بافتار با مرتبط مشکالت به پرداختن مستلزم سالمت نظام در پژوهش و علم تیوضع ارتقا و بهبود

 کهیزمان تا است، پژوهش و علم در یاتیح جزء سالمت یهاهشوپژ تیریمد یبرا هااستیس نیتدو نکهیا رغم یعل مثال،

 علم تیوضع به قتریدق نگاه. ستین یکاف هااستیس نیا نیتدو و پرداختن تنها نشوند، مرتفع هااستیس نیا یاجرائ موانع

، عالوه به. دارد ازین یموثرتر یکردهایرو به سالمت نظام در پژوهش و علم بعد تیتقو دهدیم نشان کشور در پژوهش و

 حوزه در هینشر نیچند و یقاتیتحق مراکز ادیز تعداد توسعه، و قیتحق یبرا یانسان منابع یکاف تعداد از رانیا رغم اینکهعلی

 در که است الزم رونیازا. است مواجه زین نخبگان فرار و مهاجرت مشکل با حال نیع در است، برخوردار یپزشک و سالمت

 مطلوب مناسب، یدانشگاه و یپژوهش یها طیمح تیتقو دنبال به منابع حفظ و جادیا منظر از پژوهش و علم ارتقا یراستا

 یبرا شده ییشناسا موانع نکهیا آخر کالم. میباش کشور در ماندن به انیدانشگاه قیتشو یبرا روشن یشغل انداز چشم با و

 .شود لیتبد استیس به عمل در از،ین بر یمبتن و باال تیفیک با یهاپژوهش تا شود برطرف دیبا پژوهش و علم از استفاده

 معنادار و موثر کاربست از تیحما و سالمت حوزه در یمل یهاپژوهش به مندنظام نگاه پژوهش، و علم حوزه در یکل بطور

 هماهنگ و کپارچهی جامع، کردیرو کی به بتوان تا است؛ تیاهم حائز ثروت دیتول هدف با و یگذاراستیس در هاپژوهش

 و علم بعد در خبرگان، نظر توافق طبق. دیرس سالمت حوزه یهاپژوهش جینتا از استفاده و داتیتول تیهدا و درک یبرا

 گام یهیانیب یسازنهینهاد یراستا در تیاولو نیباالتر از آموزش« قیطر از گذاراستیس و محقق یتوانمندساز» پژوهش

 نظام در موجود طیشرا به توجه با رونیازا .است برخوردار کشور سالمت نظام یهایگذاراستیس در یاسالم انقالب دوم

 گرفتن نظر در با کشور یعلم هیبن یارتقا محور حول شتریب شده در این حوزهراهکارهای سیاستی توصیه رانیا سالمت

 هاگذاریاستیس در قاتیتحق جینتا از یریگبهره و یگذاراستیس ینهادها و هادانشگاه ارتباط تیتقو ،یاخالق نیمواز

 .میباش سالمت نظام ابعاد همه در شواهد از آگاه گذاریاستیس شاهد کینزد ندهیآ در میبتوان که ینحو به است،
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