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چکیده
  ی هیا حوزه   ی وسیت  ی پ ه  ه ب   و   ی دگ ییتن دره    جهیان، ۀ  نید ی آ   و   اکنیون   مسیالل   بیر   حیاک    روزافزون   ی دگ ی چ ی پ 

  معمیو   ی ها ه ییرو  و  هنجارهیا  از  مسیالل  ن ییا  بیه  دهنده ش ل  ی ها ت ی موقع   و   نان ی آفر نقش   تنوع   ، ی موضوع 
  و  فناورانیه  و  ی علمی ی نهادهیا  در  ی ا رشیته ان ی م  ی هیا دانش ۀ  توسع   موجب ت  تحول . این  است   امروز   جهان 

  ل ی ازقب   ی موضوعات .  است   شده   ی نوآور   و   ی فناور   عل ،   ی گذار است ی س   شمو  جهان   ی روندها   به ها  آن   ل ی تبد 
  ی هیا بحران   ، ی جهان   فقر   جوامع،  ی ر ی پ  و  عمر  طو   ش ی افزا  ، ی ط ی مح ست ی ز  ی ها ی آلودگ  هوا،  و  آ   رات یی تغ 

  ر، ی تیدب   کیه   اسیت   ی مسیالل   جمله   از   ی عدالت ی ب   و   اد ی اعت   س ، ی ترور   ر، ی عالم    ی ها ی مار ی ب   ، ی الملل ن ی ب   ی مال 
  ، ی شیی اند ه    ازمنید ی ن   و   بیوده   خیار  فیردی    ی ها تخصی    تیوان   و   حوزه   از   ها آن   ی ن ر نده ی آ   و   ی ورز شه ی اند 

  آن   مقالیه   ن ی ا   ی اصل   پرسش   ن ات، این    به   توجه   با .  است   متفاوت   ی تخصص   ی ها حوزه   ی هم ار   و   گو و گفت 
  علیوم  ی ها دانشی اه  در  ی ا رشیته ان ی م   ی هیا دانش   شرفت ی پ   باعث   توانند ی م   وها ی سنار   کدام   نده ی آ   در   که   است 
  خبرگیان،   پانیل   ، ی اسناد   مطالعات :  از   ند ا عبارت مقاله   ن ی ا  در  شده استفاده  ی ها روش  شوند؟  کشور  ی پزش  
  ی ا رشیته ان ی م  ی هیا دانش  نخست، : از  ند ا عبارت  مقاله   ی دستاوردها .  ها علت ۀ  ی ل ه ی ل   ل ی تحل   و   ی ز ی ان  ذهن 

ۀ  توسیع  دوم،  کننید؛ ی م  دا ییپ  ت ییهو  دارد، ریشیه  نیده ی آ  و  اکنیون  زمیان   در   کیه   ده ییچ ی پ   مسالل   به   پاسخ   در 
  نظیام   ی بیال   بیه   ن یی پیا   از   و   ن یی پیا   بیه   بیال   از   زمان ه  ۀ  توسع   ند ی فرا   ازمند ی ن   ی پزش    علوم   در   ها ی ا رشته ان ی م 

ۀ  توسیع   مطلیو  ۀ  نید ی آ   سیاخت   سیوم،   اسیت؛   ی پزش    علوم   ی علم   اجتماعات   در   اقدام   و   ی گذار ی مش خط 
  در  موضیوع  بیه  دهنده شی ل  ی هیا ت ی واقع  بیه  توجه  مستلزم  کشور  ی پزش    علوم   در   ی ا رشته ان ی م   ی ها دانش 

  تیا   میدت کوتاه   اقیدامات   و   ها برنامیه    ردهیا، ی رو بیه    اسیاس، ن ی برا   و   اسیت   ی ذهن   تا   ی ن ی ع   متفاوت  ی ها ه ی ل 
. است   از ی ن  مرتبط   ی ها ت ی ذهن   و  ها ت ی ن ی ع   ساخت  ی برا   بلندمدت 
 ی ر ی پذ مشارکت  ، ی پزش    علوم   ، ی دگ ی چ ی پ   ، ی پژوه نده ی آ   ، ی ا رشته ان ی م   : ها کلیدواژه 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 . مقدمه  1
 نییی ا از یمهمیی  بخییش . اسییت یپژوهنییدهی آ  یینهییا  هدف  مطلو    ۀندی آ  ساخت  و  یدهش ل

 را   خییود  متفییاوت   ییهاجلوه   در  راتییتغ  . شودیم  حاصل  راتییتغ  ییشناسا  ره ذر  از  ندیفرا 
 2دادییی رو قالییب در یبرخیی   و  (افتهی اسییتمرار  ریییی تغ)  1روند  قالب  در  یبرخ   . کنندیم  ییبازنما

 چنیید یط. اندییشناسا قابل (4رییتغ  فیضع   ی عال  و  3ندهی برآ  محتمل،  شده،محقق  راتییتغ)
 ر«ییی دم»  یاختصار  حروف   با  مقاله  نیا  در  که  ی«ارشتهانیم  یهادانش»  گسترش   ر،یاخ  ۀده

 شییده لیتبیید فناورانییه و یعلمیی  یهاشییرفتیپ در سییازتحو   یرونییدها از  ی ی  به  ،شده  بیان
 یسییرحد    جلییودار    علیی   ظهییور  و  ییگرا رشییتهانمی»  عنوان  با  یامطالعه  در  فراستخواه  . است
 در  یاگانههشییت  یهاشرانیپ  «شدنیارشتهانیم  یهاستهیبا  و  هاتیظرف   خاستن اه،  یبررس 

 تحییولت :از انییدعبارت  کییه اسییت کییرده انییی ب رونیید نییی ا ی ریگشیی ل ییییچرا  حیتوضیی 
 و اطالعییات یفنییاور تحییولت ،یمیپییارادا  کییالن تحییولت علیی ، در یکارکرد ییساخت

 عامییل  تقاضییا،  کشییش  از  یناشیی   تحییولت  علیی ،  از  یرونیی یب  انتظییارات  تحولت  ارتباطات،
 (. 12  ،13۹0  فراستخواه،) یفناور عامل و  ینهاد تحولت  شدن،یجهان
 پییژوهش بییه کمییی ن ییاه» عنییوان بییا یامقالییه در 201۵ سییا  در 5نییوردن ون چییادی ر
 ۀنقطیی   منتشرشییده،  ۀمقال  ونیلیم3۵  یمحتوا  لیتحل  از  پس  6چر«ی»ن  ۀمجل  در  «ایرشتهمیان

 در  . کییرد   اعییالم  1۹80  ۀده  اواسط  را   یارشتهانیم  یهادانش  ۀتوسع  روند  ی ریگش ل  عطف
 کییدام  اسییت  شییده  مشییخ   و  یبررس   متفاوت   یهادانش  یارشتهانیم  التیتما  مقاله،  نیا

  ییر،دی  عبییارت   به  . هستند  یارشتهانیم  خود  انیهمتا  ریسا  از  شیب  کشورها  کدام  در  هادانش
 بیترت بییه  لییی برز  و  یجنییوب  ۀکییر  وان،یتییا  ن،یچیی   هنیید،  یکشییورها  شییده  گفتییه  مقاله  نیا  در
 خییود بییه یارشییتهانیم یهییادانش ی ریکارگ بییه و توسعه در را  جهان پنج   تا  او   یها اهیجا

 مطالعییات  ۀرشییت  و  شییوندیم  محسو    جهان  یکشورها  نی تریارشتهانیم  و  داده  اختصاص
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 التیتمییا نی کمتییر 2ینیبییال یپزشیی  علییوم  ۀرشییت و نی شییتریب 1یپزشیی  علییوم  یاجتمییاع
   (. 201۵  نوردن، ون)  اندداشته را  یارشتهانیم

  زمییان ه    متفییاوت   ل ی دل   به   سالمت   و   بهداشت   ، ی پزش    علوم   ه، شد گفته   ن ات   به   توجه   با 
  ی تخصصیی  ی ها رشته  بافتار  و  نه ی زم  به  توجه   با   که   دارند   ر ی دم   به   را   3الت ی تما   ن ی شتر ی ب   تا   ن ی کمتر 

  در   کشور   ی پزش    علوم   ۀ حوز   شمندان ی اند   و   گذاران است ی س   اند. متنوع   ز ی ن   الت ی تما   ن ی ا   متفاوت 
  و   سییالمت   بهداشییت،   در   تحییو    منظییور   بییه   لزم   ی بسترها   کردن ا ی مه   ی برا   ی ش ی اند نده ی آ   ند ی فرا 

  در  ر ییی دم  ۀ توسییع   . انیید کرده   ی طراحیی   و   گرفته   نظر   در   نده ی آ   ی برا   4ی بزرگ   ر ی تصاو   ی پزش    آموزش 
  در   تحییو    ی ها بسییته   قالییب   در   شییده یی بازنما   ۀ نیید ی آ   بییزر    ر ی تصییو   ارکان   از   ی   ی   ی پزش    علوم 

 (. 13۹4  بهداشت،  وزارت   ی آموزش   معاونت )   است   ی پزش    آموزش 
 را  کشییور یپزشیی  آمییوزش  و  درمییان  بهداشت،  وزارت   نیسرزم  شیآما   رد ی رو  براساس

 یملیی   یهییاتی مأمور  منییاطق  کییالن  نییی ا  از  کی هر  به  و   یتقس  منطقه  کالن  ده  به  و  یبندپهنه
 یگذاراسییتیس نییی ا مطییابق . کنیید اییی مه را  تحییو   اییین تحقییق ۀنیی یزم تییا است کرده  واگذار
 یپزشیی   علییوم   دانش اه  به  یپزش   آموزش   در  یارشتهانیم  یهادانش  ۀتوسع  یمل  تی مأمور
 بییا  دانشیی اه  نییی ا  . است  شده  واگذار  کشور  یپزش   علوم   6  ۀمنطق  کالن  ریدب   عنوانبه  زنجان
 تی مأمور  فناوری  و  قاتیتحق  علوم،  وزارت   یاجتماع  و  یفرهن   مطالعات  ۀمؤسس  یهم ار

 علییوم   در  یارشییتهانیم  یهادانش  ۀتوسع  یپژوهندهی آ»  یپژوهش  طرح   قالب  در  را   شدهنییتع
 . کییرد   اجییرا   (1400  خییرداد  تییا  13۹۹  وری شهر  از)  ماهه  ُنه  یزمان  ۀباز  در  و  فی تعر  «یپزش 

 . است شده انیب ادامه در پژوهش نیا  جینتا
 یهییادانش   یبخییواه  چنانچییه  کنیید  مشییخ   که  است  آن  مقاله  نیا  هدف  ،اساسنیبرا 

 لیبیید یهانییدهی آ و وهای سیینار نیکییدام بییا  یده توسعه رانیا  یپزش   علوم   در  را   یارشتهانیم
 قییرار  توجییه  مییورد   یاصییل  پرسییش  به  پاسخ  در  یفرع   پرسش  چند  ،نیهمچن   ؟یهست  روبهرو

 ۀتوسییع  در  یجهییان  ار  تجیی   (2  سییت؟یچ  یارشییتهانیم  یهییادانش  از  منظییور  (1  :اندگرفته
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 خبرگییان  و  نفعییانیذ  متخصصییان،  دگاهید  از  (3  ؟است  بوده  چ ونه  یارشتهانیم  یهادانش
 یارشییتهانیم  یهییادانش  ۀتوسع  در  (ریرپذیتأثیرگذاریتأث)  مؤثر  عوامل  یپزش   آموزش   ۀحوز
 کشییور  یپزشیی   علوم   در  ریدم  ۀندی آ  به  دهندهش ل  یهاتیواقع  بر  مؤثر  عوامل  (4  اند؟کدام

 در ریدم ۀتوسع یرو شیپ ییوهای سنار  چه  (۵  اند؟کدام  هاعلت  ۀیلهیل  لیتحل  روش   مطابق
 ؟دارد  قرار  کشور یپزش   علوم 
 نخسییت  ادامییه،  در  . اسییت  شییده  یبندصییورت   ها،پرسییش  اییین  بییه  پاسییخ  در  مقاله  نیا

 . است  شده یبررس  پژوهش یهاروش  و  ی نظر  چارچو  
 

   نظری  چارچوب   .2
 وجییوه   در  یپژوهندهی آ  ام ان  آن،  مطابق  که  است  «1 پارچهی  یپژوهندهی براساس»آ  مقاله  نیا

 ،3ی ریتفسیی  ،2یتجرب یپژوهندهی آ شامل و شودیم هاحاصلتیواقع  به  دهندهش ل  ۀچهارگان
 چهارگانه  وجوه   نیا  از  کدام  هر  . است  (2004  ،5اللهتیعنا)  عمل  نیح  ی ریادگی  و  4یانتقاد
 چییارچو ،  نییی ا  در  . کننییدیم  ییبازنما  را   ندهی آ  به  دهندهش ل  یهاتیواقع  از  یمتفاوت  ابعاد

 بییه  ؛ (2014  ،6 ولییواین)  شییودیم  معنییادار  نفعییانیذ  ی ریپذمشییارکت  براساس  یپژوهندهی آ
 ی ریگشیی ل ۀییی برپا یپژوهنییدهی آ در مطییرح  یهییاگزاره  ییایپا  و  ییروا   نیتضم  دی ر،  عبارت 

 چنانچییه  ،رونییی ازا   (. 2013  ،7پاپ)  رد یگیم  صورت   نفعانیذ  یجمعدسته  تیعقالن  و  خرد 
 هایدسییته  در  را   یپژوهنییدهی آ  اتییی نظر  کییالن  یبنددسییته  کییی   در  (1)  شییمارۀ  ش ل  مطابق

 یاصییل  ی ریگجهت  یپژوهندهی آ  ی ردهای رو  در  دهی ،  قرار  یکارگزارمحور  و  یساختارمدار
 نییییتب  و  رش یپییذ  ،ییشناسییا  یبییرا   کییارگزاران  یجمعدسییته  ۀاراد  و  8یقصییدمند  بییه  معطوف 

 . هاستآن با  ییاروی رو  یچ ون  و راتییتغ به دهندهش ل  یساختارها
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ی پژوهنده یآ به یمفهوم کردیرو  . 1  شکل

 
 یپژوهنییدهی آ  یهییاروش   لییی ذ  1«یتخصصیی   اجتمییاع  ی ریپذمشارکت  بر  یمبتن  پژوهش»

 پییاپ،)  اسییت  ندهی آ  به  یدهش ل  و  شناخت  یبرا   مطرح   ی ردهای رو  از  ی ی  2ریپذمشارکت
 علییوم   یعلمیی   اجتمییاع  یاعضییا  مشییارکت  بییر  پییژوهش  یاصییل  تمرکز  ،مقاله  نیا  در  (. همان
 . است بوده  کشور یپزش 

 
 پژوهش  هایروش  .3  

 : از   ند ا عبارت   که   است  شده   گرفته   کار  به  ی متفاوت   ی ها روش   پژوهش   ی ها پرسش   به  پاسخ  برای 
 ۀتوسییع  یرو  شیپ  لیبد  یهاندهی آ  ییشناسا  درخصوص   یاصل  پرسش  به  پاسخ  در  (الف

 اللییه،تیعنا)  «3هییاعلت  یاهییی ل  لیتحل»  روش   از  یپزش   علوم   در  یارشتهانیم  یهادانش
 ۀتوسییع در ریرپییذیتأث و رگییذاریتأث  عوامییل  روش   نییی ا  کمییک  بییه  . است  شده  استفاده  (1۹۹8

 ۀتوسییع  ینیع  تیوضع  :بر  مشتمل  ناملموس   تا  ملموس   عوامل  از  تعدادی  در  هایارشتهانیم
 و هااسیییتعاره و هاگفتمانیهاینیبجهان ،یاجتماعییاقتصاد عوامیییل ها،یارشیییتهانیم

 عمییل  در  هاعلت  یاهیل  لیتحل  روش   . شوندیم  یبندطبقه  ندهی آ  به  دهندهش ل  یهااسطوره
 و  اسییت  رو  شیپیی   یهییاتیواقع  اجمییاع  مییورد   و  ملموس   ،ینیع  ابعاد  4یش نشالوده  بر  ناظر

گاه  یهاتیوضع  کشف  یپ  در  ترقیعم  یهاهیل  در  سپس گاه  و  خودآ  بییه دهنده ش ل  ناخودآ
 خییی   کوه   استعاره  از  (2)  شماره  ش ل  مطابق  دهیا  نیا  نییتب  در  اللهتیعنا  . است  یهاتیواقع

 سییاحت  و  تییی موقع  ه،ییی ل  چهییار  در  را   هییاتیواقع  بییه  دهنده  ش ل  عوامل  و  کندیم  استفاده
 (. ۵44  ،2004  الله،تیعنا)کندیم  یصورتبند

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ها علت یاهیل   لیتحل . 2  شکل

 

 علییوم   در  هایارشییتهانیم  ۀتوسع  موضوع  یچ ون   یبررس   از  حاصل  جینتا  مقاله  نیا  در
 . است شده لیتحل و  یبررس  هیل  چهار  این در یپزش 

 از یجهییان تجییار   یبررسیی  و یارشتهانیم یهادانش یستیچ پرسش به پاسخ یبرا   ( 
ربانو،)  «یطیمح  شی پو»  و  «یاسناد  مطالعات»  روش  نا  ا   شییده  اسییتفاده  (2021  ،1َازون  و  َار 
 . است
 یهییادانش ۀتوسییع نییدیفرا  در ریرپذیتأثیرگذاریی یتأث عوامییل یاحصییا منظییور بییه ( 

 و  4تویکییاپ)  3«یزییی ان ذهن»  و  2«خبرگییان  پانییل»  روش   از  هاآن  یاعتباربخش  و  یارشتهانیم
 . است  شده استفاده  (2020  هم اران،

 مقالییه، نییی ا در شدهاستفاده یهاروش  و ی نظر چارچو   لیذ  شدهگفته  ن ات  به  توجه  با
 . است شده  انیب یارشتهانیم یهادانش فی تعر ادامه در

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 یارشتهانیم یهادانش  .4
 مسییتند  صییورت به  «یارشتهانیم»  اصطالح   بار  نیاول   فنالند  علوم   فرهن ستان  یبررس   مطابق

 ۀحییوز در ،بعیید دهییه دو و شیید بییرده کییار بییه 1۹20 ۀدهیی  در و یاجتمییاع علییوم  ۀحییوز در
 و  1بییروون)  گرفییت  قییرار  اسییتفاده  مورد    ای امر  در  واژه  نیا  یمیوش یب  و  یاجتماع  یشناسروان

 وجییوه   و  یارشییتهانیم  فییی تعر  درخصوص   منتشرشده  منابع  و  آثار  (. 22  ،200۵  هم اران،
 و  یفارس   یهازبان  به  متنوع  صورت به  متفاوت   و  مشابه  یهاحوزه  ریسا  با  آن  اشتراک  و  افتراق

 . خورد یم  چش  به  نیلت 
 وجییود  عمییل  در   یمفییاه  نیا  انیم  یماهو  تفاوت   که  شده  انیب  یحت  هاگزارش   یبرخ   در
 قییاتیتحق  مرکییز  کییه  یگزارشیی   در  ،مثییا   یبییرا   رونیید. می  کییار  بییه   ری ییدی  یجا  به  و  ندارد 

 اسییت  آمییده  ،کرد   منتشر  2(اسپرو)  سیان ل  ساس س  دانش اه  فناوری  و  عل   یگذاراستیس
 ،5یاچندرشییته  ،4یارشییتهانیم  رییی نظ  یگونییاگون   اصییطالحات»  (:2016  ،هم اران  و  3وید)

 یفییرا   در  پییژوهش  انجییام  متفییاوت   نسییبتا    یهاوه یش  حی تشر  یبرا   7یارشتهنیب  و  6یافرارشته
 هیی   یجییا  بییه  اصییطالحات  نیا  زین  ایتانی بر  در  و  اندشده  گرفته  کار  به  هارشته  سنتی  یمرزها

   «. شوندیم استفاده
 یسییو از ی ی :رد یگیم صورت  هیناح دو  از  عمدتا    یارشتهانیم  یهاپژوهش  انجام  فشار

 ارزش   بییه  یابیدسییت  و  یعلمیی   شییرفتیپ  انتظییار  کییه  یخصوص  و  یدولت  از  اع   گذارانهیسرما
 بییا  کییه  یکسان  طرف   از  دوم   و  دارند  را   شدهانجام  یگذارهیسرما  از  حاصل  شتریب  یمال  ۀافزود

 راه  یارشییتهانیم  دگاهییی د  کییه  دارند  انتظار  و  دارند  سروکار  یواقع  و  یعمل  ده،یچیپ  مش الت
 بییه  توجه  با  (. 2011  هم اران،  و  8لی  ل)  دهد  دست  هب  را   ی تریقو  و  آورترتا   بهتر،  یهاحل

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ۀجامعیی   متخصصییان  بییا  گووگفت  نیهمچن  و  یجهان  تجار    یبررس   براساس  زین  و  ن ته  نیا
 تییی هو  و  شییودیم  معنییادار  یزمییان  رشت یمیان  مقاله،  نیا  سندگانی نو  زع   کشور،به  یعلم

 لهئمسیی   آن  دوم   و  باشیید  گرفتییه  شیی ل  لهئمسیی   کییی   به  پاسخ  یبرا   ازین  نخست  که  کندیم  دا یپ
 . باشد داشته «1دهیچیپ» تیماه

 فیتوصیی   درخصییوص   (200۵)  3اشتومبر    و  2نیمارت   نظر  از  ادعا  نیا  شدنروشن  یبرا 
 مسییالل  سییالمت  و  بهداشییت  نظام  در  افراد  نیا  نظر  مطابق  . است  شده  استفاده  ریدم  تیماه

 قابییل  ناکآشو    و  پیچیده  بغرنج،  ساده،  ۀگون   چهار  در  4یمعرفت  چارچو    ثیح  از  رو  شیپ
 نییییتب  و  مشییخ   هییاآن  از  کی هر  قیمصاد  ی،شناسگونه  نیا  از  الهام  با  ادامه  در  . است  فه 
 . شود ترشفاف  رشت یمیان از منظور تا  است شده

 یهادانسییته  براسییاس  و  شوندیم  فه   یراحتبه  که  است  یمسالل  بر  ناظر  5«ساده»  ۀلئمس
 معمییو   یهاتخصیی  و هییادانش بییا افراد و شودیم داده پاسخ هاآن به  و  یبندطبقه  موجود

 . اسییت ریپذانجام ساده یبخشنیب یهماهن  کی با و دهند پاسخ یمسالل نیچن به  توانندیم
. است ساده  مسالل از یانمونه گلودرد  یبرا  دارو نی مؤثرتر زی تجو

 یضییرور  امییا  دییی فهم  را   آن  یراحتبییه  توانیم  که  است  یمسالل  بر  ناظر  6«بغرنج»  ۀلئمس
 آن  یبییرا   یمناسییب  پاسخ  متخصصان،  انیم  یهم ار  با  سپس  و  لیتحل  دقتبه  را   آن  که  است

 بغییرنج  مسییالل  قیمصییاد  از  بییاز  قلییب  یجراحیی   . هسییتند  ریپییذ یتعم  هاپاسخ  نیا  . کرد   دا یپ
. شودیم  محسو  

 ازمنییدین  و  سییتین  درک   قابییل  یراحتهبیی   کییه  اسییت  یمسییالل  بییر  نییاظر  ده«ییی چیپۀ »لئمس
 ،شد  یبررس   دقتبه  نظر  مورد   چالش  آن ه  از  پس.  است  کاوش   و  یبررس   ق،یتحق  ،ییشناسا

 نییی اشود.  جدیدی استفاده می  یهاروش از    آن  به  دادنپاسخ  یبرا   و  شودیم  درک   خو    تازه
 ازمندین  سو  کی  از  یمسالل  نیچن  به  پاسخ.  ستندین  ساده  و  بغرنج  مسالل  به  لیتقل  قابل  مسالل

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 گییروه   مشییارکتاز سوی دی ییر،    و  لهئمس  به  دهندهش ل  فرد منحصربه  یمحل  یهانهیزم  فه 
 یهییایماریب  بحییران.  سییتندین   یتعم  قابل  و  ریپذینیبشیپ  مسالل  نیا.  است  افراد  از  یمتنوع

 از  یاریبسیی   بییرخالف.  اسییت  لهئمسیی   نییی ا  قیمصییاد  از(  کرونییا)  1۹  دییی کوو  لیازقب  ریعالم 
 نیچنیی   بییا  ییاروییی رو  هسییتند،  درمییان  قابییل  1ییییدارو  مییداخالت  بییا  کییه  ساده  یهایماریب
 رو،  نییی ا  از.  اسییت  2ییییردارویغ  مداخالت  ازمندین  ییدارو  مداخالت  از  شیب  ییهایماریب

 ام ییان یاقتصییاد و یاسیی یس  ،یاجتماع  ،یفرهن   زمانه   مداخالت  متخصصان  نظرۀ  یبرپا
 مسییالل عمییوم . دهییدیم دسییت بییه را  کرونییا ریعییالم  یمییاریب لیازقب یمسالل  با  ییاروی رو

(.  2021  هم اران، و 3َاسنته) هستند دهیچیپ یارشتهانیم
  ی هییا روش   از   تنها   اما   شوند ی م   ده ی فهم   که   است   ی مسالل   بر   ناظر   4« ناک آشو  » ۀ  ل ئ مس 
  هییا آن   ی برا   ی ق ی دق و    مشخ    ی ها حل راه   معمول    چون   و پاسخ داد    ها آن   به   توان ی م خاص  

  کننیید ی م   ف ییر   کییه   را   ی روشیی   کییه   اسییت   ازمنیید ی ن   ی قاطع   رهبران   ا ی   ران ی مد   به   ندارد،   وجود 
  از   سییطح   ن ی ا   در .  دهند   نشان   ت ی قاطع   خود   از   کار   ن ی ا   در   و   درآورند   اجرا   به   است   مناسب 

  زلزلییه، ماننیید    ی ط ی مح ست ی ز   ی ها بحران .    ی هست   رو روبه   بحران   ت ی ر ی مد   با   تنها   ما   له، ئ مس 
  مسییالل   بییارز   ق ی مصییاد   از   6( ناتیی  )   فناورانه ی ی ع ی طب   مخییاطرات   و   5ی عیی ی طب   مخییاطرات 

 . هستند   ناک آشو  
 ایرشتهمیانهای  دانش  . تعریف5
 هم ییاران  و  7ُمرتن  دگاهید  براساس«  یارشتهانیم  یهادانش»  مقاله  نیا  در  ف،ی تعر  ثیح  از
 و فی تعییار انییی م یبندمرز و  یبندسطح  افراد  نیا  نظر  مطابق.  است  شده  یمرزبند(  201۵)

 . هستند  یبندصورت   قابل( 3ش ل شمارۀ )  شرح  به ریدم با مرتبط  یمفاه
 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ( 2015)مرتن و همکاران،   مرتبط  میمفاه ریسا  از  هایارشتهان یم یمفهوم   زیتما. 3  شکل
 

 مشییخ   هییدف  کییی   بییه  یابیدسییت  بییر  ناظر  بودنیارشتهانیم(  3ش ل شمارۀ )  مطابق
 هییدف  بییا  متفییاوت   یتخصصیی   یهییاحوزه  از  حاصییل  معرفییت  و  دانش  ندیفرا   نیا  در.  است

 هییدف  و  لهئمسیی   بییه  قییی طر  نیا  از  تا  شوندیم   یتسه  شدهادغام  و   پارچهی  دانش  به  یابیدست
کادم  یهادانش  چارچو    در  شدهنییتع  نییی ا  بییهتوجییه    باپاسخ داده شود.    یدانش اه  و  کیآ

در نظییر   رییی دم  از  مقالییه  نییی ا  فی تعر  عنوانبه  1« ای امر  علوم   یمل  »فرهن ستان  فی تعر  ن ته،
 توسط که است پژوهش از  ینوع  ریدم»(:  2  ،200۵   ا،ی امر  علوم   یمل  فرهن ستان)  شودیم
  یمفییاه ها،دگاهییی د  ابزارهییا،  ،هییاکیت ن  ها،داده  اطالعات،  و  شودیم  انجام  یافراد  ای  ها یت
 کنییدیم  ادغام  ه   در  یتخصص  یهادانش  از  ییهاگروه   ای  رشته  چند  ای  دو  از  را   هاهی نظر  ای/و

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 از  فراتر  هاآن  حل  راه  که  کند  حل  را (  یمسالل)  یمش الت  ای  دهد  شیافزا   را   یاهیپا  شناخت  تا
 «. باشد  یپژوهش یۀرو  ای رشته  کی ۀگستر
 پاسییخ  پرسییش  نیا  به  ادامه  در،  یارشتهانیم  یهادانش  فی تعر  و  یشناسگونه  به  توجه  با

 از  پرسش  نیا  به  پاسخ  است؟  بوده  چ ونه  ریدمۀ  توسع  در  یجهان  تجار    که  است  شده  داده
ۀ توسییع نییدیفرا  در ریرپییذیتأث و رگییذاریتأث عوامییل یاحصییا و ییشناسییا ام ییان سییو کییی 
 منظییور  به  یاصل  درونداد  هاافتهی  نیا  به  یابیدست،   رید  یسو  از  وکردند    ایمه  را   یارشتهانیم

 رییی دمۀ  توسع  یچ ون   درخصوص   متخصصان  نظر  افتی در  و  خبرگان  پانل  جلسات  تیهدا 
 . است بوده یپزش   علوم  در

 
 ایرشتههای میاندانش. تجربۀ جهانی در توسعۀ  6

 تا و گرفته ش ل 1۹80ۀ ده اواخر از  یارشتهانیم  یهادانشۀ  توسع  روند،  شد  اشاره  کهچنان
. انییدبوده  رگییذاریتأث  یمتفاوت  یساختارها  و  کنش ران  شده،یط  ریمس  دردارد.    ادامه  زین  کنون

 یاعضییا  ماننیید)  فرد   لیتحل  سطح:  است  مطرح   لیتحل  سطح  سه  یجهان  تجار    یبررس   در
 ماننیید) مؤسسییه لییی تحل سییطح ،(آموخت اندانش و انی دانشجو پژوهش ران، ،یعلم  تئیه

 نییی ا  در(.  یگذاراسییتیس  یسییاختارها  مانند)  یمل  لیتحل  سطح  و(  یدانش اه  یساختارها
 یملیی   و  سسییهؤم  لییی تحل  سییطح  در  یارشییتهانیم  یهییادانشۀ  توسع  یچ ون   فه   بر،  مقاله
 یارشییتهانیم یهییادانشۀ توسییع مؤسسه لیتحل سطح درای   کرده  تالش   وشده است    تمرکز

 یواحدها  ریسا  و  منتخبی  کشورها  یهابرنامه  زین  یمل  لیتحل  سطح  در  و  یپزش   علوم   در
 . شود  یبررس  هایارشتهانیمۀ توسع  یچ ون  درخصوص  اروپاۀ یاتحاد  جمله از  یاسیس

 دو  در  رییی دمۀ  توسع  یچ ون ۀ  تجرب  نخست  یجهان  تجار    یبررس   یراستا  در،  ادامه  در
 1اسییتنفورد   دانش اه:  است  شده  فیتوص  و  یبررس   یپزش   علوم ۀ  حوز  در  جهان  برتر  دانش اه

 رییی دمۀ  توسییع  در  ن ته  چند  ان ریب(  1جدو  شمارۀ )  مطابق  یبررس   نیا.  2هاروارد   دانش اه  و
ۀ جامعیی   یرو  شیپیی ۀ  دییی چیپ  مسییالل  به  ییگوپاسخ  بر  دانش اه  دو  نیا  تمرکز،  نخست:  است

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ،یادانشیی دهنیب  ،یدپارتمییاننیب  یهییایهم ار  گسییترش   و  بییوده  یجهییانۀ  جامعیی   و   ای امر
 دهییی چیپ  مسییالل  متفییاوت   ابعییاد  و  وجییوه   ییشناسییا  منظییور  بییه  یالمللیی نیب  و  یدانش اهنیب

 و  ساختارها  ،دی ر  عبارت   به  است؛   ریدم  ریپذانعطافۀ  توسع  دوم،.  است  بوده  شده  ییشناسا
 یابیدسییت منظییور به( یپودمان) 1ماژولر و ییاقتضا یش ل  به  یپژوهش  و  یآموزش   یهابرنامه

 یهابرنامییه  مثییا ،  یبرا .  اندگرفته  ش ل  هاتیواقع  از  ترجامع  و  ترعی سر  تر،قیدق  شناخت  به
 هاسییازمان  و  افییراد  ازییی ن  مییورد   یهامهارت   و  هادانش  بر  یمبتن  و  ماژولر  توانندیم  یآموزش 

 و  نییانی آفرنقش  تنییوع  سییوم،.  باشییند  یدانش اه  مدرک ۀ  ارال  بدون  و  رو  شیپۀ  لئمس  حل  یبرا 
 و یدولتیی  یهییابخش در یالمللیی نیب و یملیی  ،ینهییاد ،یفییرد  لییی تحل سییطوح در نفعییانیذ
 . است ریدمۀ توسع در  یردولتیغ

 
 ی پزشک علوم  در ریدم ۀتوسع در  2020ـ21 یلی تحص سال  در یرانیرای غ منتخب یهادانشگاه  ۀتجرب . 1  جدول

 (a&b ، 2020 استنفورد )دانش اه استنفورد دانش اه دانشگاه

ــو   وضــــــ
 و موجــــــود

 هاسیاست

 است. دانش اه فعالیت بخش تریناصلی پزش ی حوزۀ  ی
 هستند. کار به مشغو  پزش ی دانش دۀ در دانش اه علمی هیئت اعضای از نیمی ی
 دارد. اختصاص پزش ی حوزۀ  به دانش اه این در فعا  آموزشی هایرشته درصد13 ی
 که  دارد  ایرشتهمیان  هایدانش  حوزۀ   در  فعا   پژوهشی  مرکز  و  آزمایش اه  مؤسسه،  18  دانش اه  این  ی

 کنند.می فعالیت دانش اه پژوهشی  معاونت نظر زیر
 ایرشتهتک  دانش  مرزهای  از  باید  بزر    مسالل  با  رویارویی  برای  ها:ایرشتهمیان  در  دانش اه  شعار  ی

 المللیبین و اقتصادی مطالعات از ایگستره مختلف هایدانش ده  و  دانشجویان  ادغام  با  و  کرد  عبور
 گرفت. کار به سالمت و انرژی محیطی،زیست مسالل با رویارویی برای را 

ــه  و هابرنامـــ
ــتاوردهای  دس
 توســــــــعه

 هــــایدانش
 ایرشتهمیان

 در 4اجتمییاعی هنجارهای و 3رفتاری  عمل رد  حوزۀ   در  پژوهش  هدف  با  2استنفورد  عمر  طو   مرکز  ی
 اقتصییاد،  هایرشییته  متخصصییان  از  گروهییی  مشییارکت  بییا  و  جهییان  در  عمییر  طییو   افییزایش  موضوع 

 برنامییۀ مرکییز اییین شیید. تأسیییس 201۹ سییا  در مختلییف کشورهای از پزش ی علوم   و  شناسیروان
 است. کرده آغاز 5زندگی« جدید »نقشۀ عنوان با را  20۵0 سا  تا ایدهه چند پژوهشی

  مختلییف   های رشته   اندیشمندان   تا   شد   تأسیس   1۹۵4  سا    در   6رفتاری   علوم   در   پیشرفته   مطالعات   مرکز   ی 

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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  و   مییدنی   جامعییۀ   صیینعت،   دانشیی اه،   میییان   مشییترک  هییای هم اری  بپردازنیید.  بییزر   های چالش  حل  به 
  های »دیییدگاه   ، 1اعصییا «   علییوم   و   جهییانی   »سییواد   اسییت.   مرکییز   اییین   هییای فعالیت   محور   ها ح ومت 

 است.   مرکز   این  های برنامه   از   3اینترنتی«   نسل   »درک   ، 2جنسی«   خشونت   مورد   در   ای رشته میان 
 شییرایط در انسییان مغییز عمل ییرد بررسییی هدف با  2016 سا  در 4سای   وو اعصا  علوم  مؤسسۀ  ی

 پزشیی ی، شناسییی،عصب هایرشییته  متخصصییان  مؤسسییه  اییین  در  .شیید  تأسیس  بیماری  و  سالمتی
 کنند.می هم اری ه  با حقوق و آموزش  شناسی،روان مهندسی،

  هدف   با   بالینی    ان پزش   و   شناسان زیست   مهندسان،   ها، دان شیمی   مشارکت   با   5بهداشت   و   شیمی  مؤسسۀ  ی 
   است.   شده   تأسیس   پزش ی   و   مهندسی،   پایه،   علوم   انسانی،   علوم   های دانش ده   در   استعدادها   تقویت 

 فنییاوری آیندۀ نقش و شناختی علوم  مطالعۀ هدف با 1۹83 سا  در 6اطالعات و زبان  مطالعۀ  مرکز  ی
 رایانییه، علییوم  فلسییفه، اسییی،شنزبان شناسییی،روان  هایدپارتمان  دارای  مرکز  این  است.  شده  تأسیس

 است. دپارتمانی بین نمادین هاینظام برنامۀ و آموزش  مدرسۀ ارتباطات،
 علییوم  زیسییتی، علییوم  متخصصییان مشییارکت بییا 2008 سییا  در 7اسییتنفورد بیییوای س مؤسسییۀ ی

 بییدن رازهییای کشییف هییدف با محاسبه علوم  دانشمندان و مهندسان  بالینی،  پزش ان  پزش ی،زیست
کادمی  شد.  تأسیس  انسان  پژوهش  حوزۀ   در  پیشرو  مد   را   مرکز  این  2014  سا   در  امری ا  ملی  هایآ
  کردند. اعالم زیستی علوم 

ن  تجربی  فیزیک  آزمایش اه  ی  هایحوزه  در  ایرشتهمیان  هایپژوهش  هدف  اب  1۹47  سا   در  8هانس 
 دپارتمییان  مثییا ،  بییرای  .اسییت  شییده  تأسیییس  شناسی/پزشیی یزیست  و  فیزیییک  مهندسی،  و  فیزیک
ن  تجربییی  فیزیییک  آزمایشیی اه  و  10پزش ی  دانش دۀ  ،9پزش یچش   روی  بییر  کییار  حییا   در   هانسیی 

 اند.بیولوژیک هایبافت و هاسلو  با ال تری ی میدان تعامل مورد در ایرشتهمیان پژوهشی
  (f,g,&h c,e, b, a,، 2020 ،2020هاروارد، دانش اه هاروارد) دانش اه دانشگاه

 موجـود  وضع
 هاسیاست و

 بییه  1۹3۵  سییا   از  کییه  اسییت  استادان  به  پروفسوری  لقب  اعطای  دانش اه  این  هایسیاست  از  ی ی  ی
 فهرسییتی مطییابق باشد. درنوردیده را  رشته چند مرزهای شانالعادهخارق کار  که  شودمی  اعطا  افرادی

 کنند. خود آن   از را  لقب این اندتوانسته فرد 2۵ تاکنون دارد وجود دانش اه این وب اه در که
 و  کنیید  درآمیید  کسییب  مختلییف  هایشیییوه  بییه  کنییدمی  سییعی  و  سییتا  خصوصی  هاروارد  دانش اه  ی

 اقییدامات از ی ییی مییاژولر هییایآموزش  و ایرشییتهمیان هایبرنامییه ش گستر بپردازد.  را   هایشهزینه
 است. نیاز مورد مالی منابع تأمین برای دانش اه

 تییا  و  آیییدمی  حسییا   به  جهان  پزش ی  هایدانش ده  بهترین  از  ی ی  دانش اه  این  پزش ی  دانش دۀ  ی
 است. کرده خود آن از را  پزش ی نوبل جایزۀ  10 کنون

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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ــه  و هابرنامـــ
ــتاوردهای  دس
 توســــــــعه

 هــــایدانش
 ایرشتهمیان

 بییر  نییاظر  شییده  آغییاز  1۹۹0  دهۀ  از  که  برنامه  این  :1مشارکتی  یا  ایدانش ده  بین  ابت اری  هایطرح  ی
 است.  بزر   مقیاس در و ایدانش ده بین محور،دانش ده هایپروژه  و هابرنامه انواع بین هم اری

 حییوزۀ   در  مرکییز  اییین  :2هییاروارد  دانشیی اه  در  سالمتی  و  بشر  حقوق  برای  انودب  خاویریفرانسوا  مرکز  ی
 تبعیض،  اثر  در  که  هاییعدالتیبی  برابر  در  هاآن  از  و  کندمی  فعالیت  افراد  کلیۀ  سالمتی  و  بشر  حقوق

 خییود خییارجی شرکای با  مرکز  این  کند.می  حمایت  شود،می  تحمیل  طبیعی  بالیای  و  کشم ش  فقر،
 3بییراک المللیییبین سییمن بییا بیین الدش در مییثال   رسییاند؛می انجییام بییه را  ایرشییتهمیان هییایپروژه 

  کند.می هم اری 4روهین یا اجباری مهاجرت بحران حل درخصوص
 دیییدی  بییا  و  گیییردمی  دربییر  را   دانشیی اه  کل  فعالیتش  گسترۀ  برنامه  این  :5هاروارد  بشردوستانۀ  برنامۀ  ی

 کند.می  کمک  جهانی  بهداشت  مش الت  حل  و  بشردوستانه  هایبحران  درک  قایارت  به  ایرشتهمیان
 طبیعییی،  بالیییای  برابییر  در  مقاومییت  بشردوسییتانه،  هییایفنییاوری  و  هییاداده  بحییران،  در  هایجمعیت
 است. مرکز این هایبرنامه جمله از بشردوستانه ارزیابی و هاسیاست

 »برنامییۀ  دی ییر  دانشیی دۀ  پیینج  هم ییاری  بییا  دانش ده  این  :6هاروارد  دانش اه  علوم   و  هنر  دانش دۀ  ی
 علمییی  هیئییت  اعضییای  از  نفییر  110  کنیید.می  هدایت  را   7سالمت«  حوزۀ   در  گذاریسیاست  دکتری 

 در  خییان  تییی.ا .  عمومی  سالمت  مدرسۀ  و  کندی  مدرسۀ   و  پزش ی  حقوق،  تجارت،  هایدانش ده
 هییایمهارت ارتقییای برنامه این هدف کنند.می فعالیت است، شده آغاز  1۹۹2  سا   از  که  برنامه  این

 بیمییاری، بیمار، به نسبت پزش ی علوم  متخصصان عمیق تف ر و  دوستانهانسان  احساسات  ای،حرفه
 است. درمان و تجویز تشخی ،

 هییایچالش  ترینبزر    به  که  داندمی  متعهد  را   خود  مؤسسه  این  :8هاروارد  جهانی  سالمت  مؤسسۀ  ی
 بییه باییید  ه   مش التی  چنین  حل  برای  که  باورند  این  بر  نهاد  این  گردانندگان  و  دبپرداز  انسان  سالمت
 سیاسییت،  حقییوق،  همچییون  هاییحوزه  به  و  آن  از  فراتر  به  ه   و  پرداخت  عمومی  سالمتی  و  پزش ی
 هییا،دولت  ها،سازمان  با  دنیا  سراسر  در  مؤسسه  این  دلیل  همین  به  کرد.  توجه  هاحوزه  دی ر  و  تجارت
 فرهنیی ،  و  سییتا  پزش ی  فرای  سالمتی  مؤسسه،  این  نظر  از  کند.می  هم اری  هروندانش  و  محققان
 فنییاوری،  اقتصییاد،  حقوق،  ح ومت،  اعتقادی،  هاینظام  حیوانات،  سالمت  زیست،  محیط  جامعه،
 ای  رشییتهمیان پییژوهش دلیییل، همییین بییه انیید.دخیل آن در سییالمتی هایپیشییران دی ییر و مسیی ن

  داند.می دست این از مش التی ایبر حلی راه را  چندکشوری
 قییرار هییاروارد  پزش ی  دانش دۀ  در  که  دپارتمان  این  اجتماعی:  پزش ی  و  جهانی  بهداشت  دپارتمان  ی

 اجتماعی علوم  دانشمندان و است متمرکز اجتماعی علوم  روی بر و دارد  ایرشتهمیان  ایشالوده  دارد،
 اییین  درخصوص  و  کرده  تدریس  را   بیماری  و  یسالمت  و  اجتماعی  علوم   بین  مرتبط  مباحث  پزش ان  و

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 و اجتماعی فرهن ی،  هایجنبه  به  که  است  این  در  دپارتمان  این  اهمیت  کنند.می  پژوهش  موضوعات
 اجییرای  هستند.  مرتبط  هابیماری  به  که  پردازدمی  نامالیماتی  دی ر  و  فقر  سالمتی،  از  مراقبت  تاریخی

رو،  هاییتی،  روستاهای  در  مزمن  هایبیماری  از  مراقبت  مانند  هاییطرح ری   پ   چهار  و  روسیه  ،1راکسب 
 شییدند.می خوانییده ناپییذیرعال  کییه بییود هییاییبیماری برای راهی  پیداکردن  واقع  در  افریقایی  کشور

 هایعدالتیبی  مسالل،  اجتماعی  هایریشه  به  توجه  از:  اندعبارت  دپارتمان  این  تمرکز  نقاط  ترینمه 
 شیی اف  شییدن،جهانی  جدییید،  زیسییتی  هییایفناوری  ،2اخالقییی  کیینش  مثابییۀبه  پزشیی ی  اجتماعی،

 جهانی. بهداشت به عمل ،هابرنامه سازیاجرایی

 دارای شیید، تأسیییس پیییش قییرن  اواخییر  در  کییه  مدرسییه  اییین  :3هییاروارد  عمییومی  بهداشت  مدرسۀ  ی
 دانش اهی  هایحوزه  در  دانشجویان  تجربۀ  تعمیق  برای  مدرک  بدون  ایرشتهمیان  مختلف  هایبرنامه

 »مطالعییات فرزنیید«، و مییادر »بهداشییت بهداشییت«، و جنسیییت »زنییان، ماننیید: اسییت، ایحرفه  و
 معنویییت« و دین بهداشت، »طرح جهانی«، بهداشت و »تغذیه بشر«، حقوق و اخالق  بشردوستانه،

 هاروارد«. پزش ی دانش دۀ در انسانی علوم  و هنر »طرح و

 و یاسیی یس یواحییدهاۀ تجربیی  یفنییاور و علیی  نظییام ،یجهییان تجییار   یبررسیی ۀ  ادام  در
 بییه  رییی دمۀ  توسییع،  شیید  انیب  کهچنان  و،  یبررس (  2ق جدو  شمارۀ )مطاب  منتخبی  کشورها

 کشییورها  کهای  گونه  به  است،  شده  لیتبد  کنش ران  نیا  یگذاراستیس  یهاتی اولو  از  ی ی
 . هستند ریدمۀ توسع یبرا   یزی ربرنامه  حا  در  ،یافت یتوسعه زانیم و سطح از  نظر  صرف 

 ی اسیس ی واحدها  و کشورها  ریسا در ری دم ۀتوسع . 2  جدول
 دستاوردها هاایرشتهمیان توسعۀ رویکرد

 (2016 همکاران، و )دیو انگلستان
 از  ایرشیتهمیان  هیایپژوهش  موانیع    و  هامشوق   شناسایی  ی

 اعتبییارات  کننییدگانتأمین پژوهشیی ران، کردنلحییا  طریییق
 عالی آموزش مؤسسات  راهبردی  مدیران و مالی

 ایوسیله  بل ه  نبوده  غایی  هدف  ایرشتهمیان  هایپژوهش  ی
 نبایید و اسیت جدیید دانشیی ییا تیأثیر  آن  غاییت  کیه  است

 ییک  انجیام  هزینۀ  به  ایرشتهمیان  هایپژوهش  پژوهش ران
 شوند. تشویق خو   کیفیت با ایرشتهتک پژوهش

 موانیع  و  بازدارنیده  وامیلع   رفیع  جهت  در  باید  هاحمایت  ی
 باشد.  باکیفیت ایرشتهمیان  هایپژوهش

 اجتمییاعی مسیالل بییه توجیه بیرای تمایییل اخییر، دهیۀ در ی
 هیایفعالیت  از  ارزش  خلق  و  اجتماعی،  اثربخشی  پیچیده،
 هیایپژوهش  افیزایش  باعیث  مختلف  رشتۀ  چند  از  حاصل

 است. شده  بریتانیا کشور در ایرشتهمیان
 

 معرفیت  و  دانیش  وجویجسیت  دمیر:  هایمشوق   گیریش ل  چ ون ی  ی
 کیه  اسیت  فعیالیتی  ایرشیتهمیان  هیایپژوهش  کیه  معنیی  ایین  بیه  جدید
 ایجیاد  را  جدیدی  هایرشته  موارد،  بعضی  در  و  پژوهشی  جدید  هایحوزه 

کادمییک  کیفیت  احراز  آورد؛می  فراه   را  بیشتری  آموزشی  هایفرصت  و  آ
کادمیک  دقیق،  پژوهشی  انجام  بر  ناظر  که  کیه  ش لی  به  است  باکیفیت  و  آ

 هاینظریییه کشیییدنچالشبه بییرای راهییی عنوانبییه را آن دمیییر نفعییانذی
 و  هاشیوه   از  تنوعی  تلفیق  و  ف ورترشدن  جدید،  هایپرسش  طرح  موجود،
 سیایر  بیا  مقایسیه  در  دمییر  اثربخشیی  به  دستیابی  کنند؛  لحا   هارهیافت

 و  پیچیده  جهانی  هایچالش  به  آن  گوییپاسخ  ظرفیت  بر  ناظر  که  هادانش
 ایجیاد  بیر  نیاظر  کیه  میالی  اعتبار  است؛  محورجامعه  پژوهشی  مش الت 

 جهانی  هایچالش  محوریت  با  دمیر  برای  جدید  اعتبار  تأمین  هایفرصت
 است.

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 دستاوردها هاایرشتهمیان توسعۀ رویکرد

 مؤسسییات  در یییا معمییول   ایرشییتهمیان هییایپژوهش ی
 محوردرشییتهچن هییایدپارتمان ها/دانشیی ده یییا تخصصییی

 شوند.می  انجام
 اجییرای و ارزیییابی فراینیید بهبییود و سییازیشفاف لییزوم  ی

کید با ایرشتهمیان  هایپژوهش  پژوهشی  طرح کلیت  بر  تأ
 در  نییاز  میورد  هیایمهارت   و  هیادانش  شناسیایی  اهمیت  ی

 پسادکتری و دکتری ارشد،  کارشناسی کارشناسی،  مقاطع
 دمیر  پایدار مالی  تأمین  لزوم  ی
 سیطوح در ایرشیتهمیان هیایپژوهش مؤثر مدیریت وم لز  ی

 مؤسسه و دپارتمان پروژه،
 بیر آمدنفالق و شغلی پیشرفت هایسیاست  بازن ری  لزوم   ی

 پژوهش  هایخروجی  کیفیت  داوری  نظر  از  ایرشته  گفتمان
 دمیر از  حاصل هاییافته  تولید برای بیشتر زمان لحا  از و
 هایمحیط  ایجاد  سوی  به  عالی  آموزش  مؤسسات   هدایت  ی

 همچیون  فضاهایی  تجهیز  حیث  از  دمیر  نیاز  مورد  پژوهشی
 خیاص، هیایکاربری بیا  مراکیز  ایجیاد  جلسیات،  هایاتاق 

 پشیتیبانی  ،1ایده  کشت  برای  اعتبار  اختصاص  سازی،شب ه
 انییواع تمییامی بییه نسییبت بییازبودن سییازمانی، هییایطرح از

 ایهییپژوهش فعالیییت بییه جییایزه اختصییاص و هییاپژوهش
 ییک  ایجیاد  بیه  بتوانند  همه  آن  در  که  ش لی  به  ایرشتهمیان

 کنند. کمک  پشتیبان محیط

 کیه  اسیت  آن  بیر  ناظر  موضوع   این   هم اری  فقدان  دمیر:  موانع  شناسایی
 و زمیان مختلیف، مؤسسیات  ها،رشیته محققان گروهی کار  نیازمند  دمیر

 نتظیارات،ا  نقیش  بر  ناظر  که  محوررشته  هایفرهن   است؛  بیشتری  منابع
کادمییییک هوییییت و محوررشیییته سیییاختارهای هنجارهیییا،  ترنیییادقیق آ
 مانعی  توانندمی  که  است  2خاص«  »رشتۀ  یک  به  نسبت  دمیر  پژوهش ران

 محورشیغل  موانیع  شیوند؛  هارشیته  بیین  ترگسیترده  آمییزیدره   برابر  در
 ترفییع  و  مرتبیه  ارتقیای  استخدام،  موازین  حیث  )از  دمیر  بر  مبتنی  مشاغل  

 آن  از  کمتیر  هی   عالی  آموزش  مؤسسات   و  شوندمی  تلقی  پرمخاطره   ایه(پ
 موقعییت  بیه  پژوهشی ران  تشیویق  عیدم  بیه  منجر  این  و  کنندمی  استقبا 

 ایین  بیر  نیاظر  پیژوهش  نتیایج  ارزیابی  شود؛می  دمیر  در  مدت بلند  شغلی
 نتیایج منتشرشیدن  معتقدنید  دمییر  در  نفیعذی  هیایگروه   تمامی  که  است

 است. برزمان  امری ایرشتهیانم  هایپژوهش
 توسییعۀ چ ییون ی اندیشیییآینده در ان لسییتان کشییور دسییتاوردهای ی

 آمیوزش اسیت: گرتسیهیل عامیل  چنید  بیر  نیاظر  ایرشتهمیان  هایدانش
 منیابع  توسیعۀ  بیرای  نفعیانذی  نظر  اجماع  گیریش ل  بر  که  ایرشتهمیان

کید  انسانی  توانیایی  و  شیتهر  ییک  در  بیال  تخصی   زمیانه   کیه  دارد  تأ
 چنیین آمیوزش بیر روازایین دارنید، اختیار در را هارشته  دی ر  با  هم اری

کید  ایدومرحله  ال وی  در  پژوهش رانی  در افیراد ایین  نخست  شود:می  تأ
 آمیوزش  دمییر  هیایمهارت   کسیب  بیرای  سیپس  شوند،  تربیت  رشته  یک

 »قهرمانییان و خییو   مییدیران مییؤثر میدیریت آورنیید؛ دسییت بییه ت میلیی
 از  مختلیف،  سیطوح  در  دمیر  به  تشویق  و  گریتسهیل  برای  ای«رشتهانمی

 آمیوزش مؤسسیات  فعالییت هیایحوزه   تمامی  تا  گرفته  انفرادی  هایطرح
 مؤسسات   آفرینینقش  بر  ناظر  که  سازمانی  حمایت  هستند؛  حیاتی  عالی،

 )تیأمین پشیتیبانی بیرای مناسیب پژوهشیی محیط ایجاد در  عالی  آموزش
 و  جدیید  هایزیرسیاخت  آموزشی،  هایبودجه  ایده،  شتک  مرحلۀ  اعتبار

 است. ایرشتهمیان  هایبرنامه به بخشیتداوم  و سازی(شب ه  هایفرصت

یکا  (18-19 ،2016 ومارشانت، 3)گلید امر
 راهبیری و هیدایت در مهی  نقشیی  امری یا  علیوم   ملی  بنیاد

 کشیور  ایین  در  ایرشیتهمیان  هیایدانش  توسیعۀ  هایبرنامه
 نهییاد اییین اقییدام دسییت در هایبرنامییه تییرینمه  دارد.

 پیژوهش  و  آمیوزش  تیرویج  از  حمایت  برنامۀ  از:  اندعبارت 
 از  تا  ستا  چندسازمانی  جوایز  اعطای  همراه  به  ایرشتهمیان

 میورد هیایحوزه  همیۀ در  ایرشیتهمیان  جسورانۀ  هایپروژه 
 و مهندسی علمی، پژوهش  جمله  از  علوم   ملی  بنیاد  حمایت
 میلیون  یک  مبلغ  حداکثر  اختصاص  کند؛  پشتیبانی  آموزشی

 پرمنفعیت؛  و  پرخطیر  ایرشتهمیان  هایطرح  به  امری ا  دلر 
 پاییدار  توسیعۀ  بیا  مرتبط  ایرشتهمیان  هایطرح  از  پشتیبانی
 و آمیییوزش در مشیییارکت انیییرژی؛ و غیییذا آ ، ازقبییییل
 روی یرد  ارکان  دی ر  از  المللیبین  ایرشتهمیان  هایپژوهش

 است. دمیر توسعۀ به سازمان ینا

 در  پژوهشیی  مسیالل  بیه  پرداختن  در  اساسی  نقش  ایرشتهمیان  پژوهش  ی
 ش سیت  بیا  مرتبط  خطر  باید  مالی  هایآژانس  و  دارد  پرخطر  و  گذار  حا 

 بپذیرند. را پروژه 
 بیرای  را  مشخصیی  سازوکارهای  و  هارویه  ها،نظام  باید  مالی  هایآژانس  ی

 گیرند. کار به ایرشتهنمیا پژوهش درست  تسهیل
 هایدییدگاه  و  پژوهشی  هایاکوسیست   در  باید  رشت یمیان  ترویج  برای  ی

 شود. ایجاد  فرهن ی  تغییر  دانش اهیان
 هییایپژوهش انجییام بییه کارشییان آغییاز در باییید ایرشییتهمیان محققییان ی

 نبایید بروکراتییک ییا انتشیاراتی  سیاختارهای  و  شوند  تشویق  ایرشتهمیان
 کنند.  دلسرد را هاآن

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 دستاوردها هاایرشتهمیان توسعۀ رویکرد
 (2005 همکاران، و فنالند)برون

 کشیور  این  در  دمیر  توسعۀ  در  فنالند  کشور  علوم   فرهن ستان
کید  ن ته  چند  بر  وابسیت ی،  پیچیدگی،  پذیرش  لزوم   دارد:  تأ

 پییژوهش هییایویژگی عنوانبییه تییازگی و اضییطرار کشییف
 میدیریت  لیزوم   فنالنید؛  علمیی  مؤسسیات   در  ایرشتهمیان

 بییا ارزیییابی و سیاسییتی هییاینظام در دمیییر هایپیچیییدگی
 متفییاوت؛ اطالعییاتی منییابع و هادیییدگاه از ترکیبییی رعایییت

 از  گیرد؛  قرار  توجه  مورد  آرمان  و  هدف  عنوانبه  رشت یمیان
 هایدیییدگاه ترکیییب حاصییل علیی  پیشییرفت کییه آنجییا
 روازایییین اسیییت، مختلیییف نظیییری و شیییناختیروش
 مییانع ایرشییته اجییزای بییه علمییی کییار کییردنبخشبخش

 شود.می عل   پیشرفت

  کیه   سیاختاری   موانیع   اند: شده   شناسایی   دمیر   روی   پیش   چالش   و   مانع   شش 
  تنبیهیی  و  تشیویقی  سیازوکارهای  جملیه  از  علی   سیازمانی  سیاختار  بر   ناظر 

  سیایر   مورد   در   پژوهش ران   دانشی   محدودیت   بر  ناظر  که  دانشی  موانع  است؛ 
  اسییت.   آن   بییر   نییاظر   که شناسییی شناخت   و   فرهن ییی   موانییع   هاسییت؛ رشته 

  و   دارنید   موضوعات   بیان   برای   را   خود   خاص   زبان   و   ن ارش   شیوۀ   پژوهش ران 
  و  سیوتتفاه   باعیث  این  و  کنند می  استفاده   خود   رشتۀ   خاص   اصطالحات   از 

  راهبردها،   از   ای مجموعه   بر   ناظر   شناسی روش   موانع   شود؛ می   ها آن   سردگمی 
  قیرار  اسیتفاده  میورد  پیژوهش   ییک   در   که   است   ابزارهایی   و   ها روش   ها، شیوه 

  شیود؛موانع   ها رشیته   سیایر   بیا   هم اری   و   هم رایی   مانع   تواند می   و   گیرند می 
  در   شناسیی شناخت   مرزهیای   از   پژوهشی ران   گیذار  بر  ناظر  که  شناختی روان 
  افیراد   آمیوزش   بیر   نیاظر   کیه   هم یاری   و   اسیت   سیازمانی   و   تخصصی   حوزۀ 

 است.   وهی گر   کار   و  هم اری   های ش ل  درخصوص 
 (2019  همکاران، و 3اسپاپن  و 2019 همکاران، و 2گالوینی ؛2020 و 2019 همکاران، و 1بپتیستا)وینی اروپا اتحادیۀ

 بیا ایپیروژه کالن  ذییل  اروپیا  اتحادییۀ  تحقیقیاتی  کمیسیون
 اندیشیسیاست  موضوع   هاایرشتهمیان  به  دهیش ل  عنوان
 کشورهای  در  دمیر  توسعۀ  برای  ریزیبرنامه  چ ون ی  دربارۀ 
 ایین هاییافتیه مطیابق اسیت.  کرده  بررسی  را  اتحادیه  عضو

 اصیلی  پرسیش  چند  به  پاسخ  مستلزم   دمیر  توسعۀ  پژوهش،
 تعاریف  شدنبرمشخص  ناظر   مح ر  این  چیزی؟  چه  ست:ا
 پرسیش  ایین  کسیی؟  چه  است؛  رشت یمیان  سازیمفهوم   و

 محققیان،  بیر  مشتمل  دمیر  نفعانذی  کردنمشخ   بر  ناظر
 و  علمیی  اجتماعیات   گذاران،سیاست  مالی،  اعتباردهندگان

 دهند؛می توسعه را ایرشتهمیان  پژوهش  که  است  هاییگروه 
 و هاشیییوه  کردنمشییخ  بییر نییاظر حییورم اییین چ ونییه؟
 ایین  در  چیرا؟  اسیت؛  ایرشتهمیان  پژوهش  تحقق  ابزارهای

 توجیه  میورد  دمییر  از  پشتیبانی  منطق  و  هاان یزه  فه   پرسش
 و  وقیت  فهی   بیر  نیاظر  محور  این  زمانی؟  چه  گیرد؛می  قرار

 هییییایپژوهش بییییه شییییدهدادهاختصاص ایبنییییدیزمان
 شیناخت  بیر  نیاظر  پرسیش  ایین  کجا؟  و  است  ایرشتهمیان

 است. ایرشتهمیان  پژوهش انجام  هایم ان

 از:  انیدعبارت   اروپیا  اتحادییۀ  بررسی  در  احصاشده  هایچالش  ترینمه 
کادمیک؛  گراییقبیله  در  پیشیرفت  ها؛رشیته  سایر  مورد  در  افراد  تصورات   آ

 از عبیور حییث از شیناختی موانیع تغیییر؛ برابر در مقاومت شغلی؛  مسیر
 هم ییاری پیچیییده، مسییالل حییل بییرای هم ییاری تخصصییی، مرزهییای

 و  ریسیک  پیذیرفتن  مشیترک،  اهیداف  تعییین  محور،پرسیش  و  محورداده
 مشیترک انجیام  مشیترک،  آزمایش ری  نویسندگی،)ه   مشارکت  هایال و

 روابیط علمیی؛ اجتمیاع بیه دهیشی ل تخصصی؛بین  ارتباطات   کارها(؛
 و شناسییییانهیهست هییییایتفاوت  دمیییییر؛ نفعییییانذی میییییان قییییدرت 
 و استدللی آموزشی  فرایند  عنوانبه  ارزیابی  درنظرگرفتن  شناسانه؛شناخت
 هم اری؛  در  متقابل  درک  نبود  ای؛رشتهمیان  پژوهش  هایان یزه  مشترک؛
 پژوهشییی ران خصوصییییات  شناسیییی؛غیرشناخت هیییایارزش نقیییش

 اجتماعی سنت یک عنوانبه ایرشتهمیان کردنلحا  و ایرشتهمیان

 (18-19 ،2016 ومارشانت،  )گلید سعودی  ربستانع 
  عبداللیه  ملک  فناوری  و  علوم  دانش اه  در  وقفی   پژوهش   ادارۀ   ی 

  کنید. می   پشیتیبانی   کشیور   این   در   ای رشته میان   های پژوهش   از 
 از:   اند عبارت   اداره   این   اعتباری   برنامۀ  چهار 

  پژوهشیی   مرکیز   ییازده   اعتبار   برنامه   این   مرکزی:   رقابتی   اعتبار   ی 
  المللییی، بین   های برنامییه   کییه   کنیید می   تییأمین   را   محور هییدف 

 هستند.   ای رشته میان   و   ای چندرشته 
  دلر  میلییون  نیی    مییزان   بیه   ها بودجه   رقابتی:   پژوهش   بودجۀ   ی 

 شود. می  گرفته  نظر   در  سا    سه  هر  برای   امری ا 
  میان   هم اری   که   است   ای بودجه   پژوهشی:   مشارکت   بودجۀ   ی 

  در   وقفییی   پییژوهش   ادارۀ   دانشییمندان   و   لمللییی ا بین   دانشییمندان 
  هیا آن   و   کند می   تسهیل   را  عبدالله  ملک  فناوری  و  علوم  دانش اه 

 کنند.   پیدا  دسترسی   ای ویژه  تخص    یا  ام ان   به   توانند می 

 و داراولویییت موضییوعات  شناسییایی بییرای پایینیبهیبال سییاختارهای ی
 نقیش  دارنید،  نییاز  یارشیتهمیان  هیایحل  راه  بیه  کیه  بزرگیی  هایچالش
 دارد.  کنندهتعیین

 و هیاچالش تعرییف و شناسیایی تقاضیا، در پژوهشیی مالی  هایآژانس  ی
 آفریننقش  ایرشتهمیان  پژوهش  به  اعتبار  اعطای   مقررات   تعیین  همچنین
 هستند.

 بیرای  گروهیی  علی   دانیش    و  ارتبیاطی  میدیریتی،  هیایمهارت   آموزش  ی
 ریزیبرنامیه اولویت  در  ایرشتهمیان  هشپژو  در  توانایی  و  ظرفیت  افزایش

 دارد. قرار

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 ان ریب  منتخب  یکشورها  یفناور  و  عل   یگذاراستیس  در  ریدم  به  توجه  تجار    یبررس 
 دار؛ یپا  یمال  منابع  نیتأم:  از  نداعبارت   که  است  یارشتهانیم  یهادانشۀ  توسع  در  ن ته  چند

 و  ییییافزا دانش  ،ییافزا مهییارت   ،یبازآموز  ؛ یردولتیغ  یهابخش  و   وکارانین  مشارکت  جلب
گاه  و  جی تییرو  ر؛ ییی دمۀ  توسییع  در  نفعیذ  یانسان  منابع  یتوانمندساز  درخصییوص   یبخشیی یآ

 بییه  توجییه  ر؛ ییی دم  در  پژوهشیی ران  و  متخصصییان  مشییارکت  یبرا   یزش یان   نظام  جادیا  ر؛ یدم
 مؤسسه؛   و  دپارتمان  پروژه،  سطوح  در  ریدم  مؤثر  تی ریمد  ر؛ یدم  در  دهیچیپ  یاجتماع  مسالل

 یشییغل  ریمسیی ۀ  توسع  ندیفرا   ینیبازب   ر؛ یدم  از  یسازمان  یبانیپشت  ر؛ یدم  ست یاکوس   جادیا  لزوم 
 . مرتبط  یعلم  اجتماعات به یدهش ل و  یعلم ارتباطات تیاهم ر؛ یدم در افراد

 دو  در  رییی دمۀ  توسییع  یچ ییون   درخصییوص   یجهان  تجار    یاحصا  به  توجه  با  ادامه  در
 کشییور  یپزش   علوم   اجتماع  یاعضا  دگاهید  یمل  یگذاراستیس  و  هادانش اه  لیتحل  سطح

 . است شده  یبررس  و  افتی در
 

 . دیدگاه اعضای جامعۀ علوم پزشکی  شور دربارۀ دمیر7
 نیادییی بن  اصییل  ی ریپذمشییارکت  ،ی نظییر  چارچو    لیذ  شدهانیب  یپژوهندهی آ  افتیره   مطابق

 و  نفعییانیذ  مشییارکتدی ییر،    عبییارت   بییه  اسییت؛   رییی دم  ۀتوسع  در  مطلو  ۀ  ندی آ  به  یابیدست
 یرپردازی تصییو و هاآن نظر مورد  یدهاینبا  و  دهایبا  ها،ین ران  ها،مطلو    گذاشتناشتراکبه
 وضییع  بییه  یابیدسییت  و  موجییود  وضییع  از  گییذار  یبییرا   را   یمناسب  ام ان  نده،ی آ  ۀدربار  افراد  نیا

 نییی ا  در  یمفهوم   رد ی رو(  4ش ل شمارۀ )  مطابق.  دهدیم  دست  به  ریدمۀ  توسع  در  مطلو  
 مشییارکتۀ ییی برپا) 1نییپییا بییه بییال از زمییانه  یپزشیی  علییوم  در رییی دمۀ توسییع، مطالعییه

 تئیی یه  یاعضییا  و  پژوهش ران  مشارکتۀ  یبرپا)  2بال  به  نییپا  از  و(  رانیمد  و  گذاراناستیس
 (.  ۵0  ،2003  ،3نانیک و  لزیما) است بوده(  یعلم
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 نفعان یذ  و خبرگان  گذاران،است ی س مشارکت جلب کردیرو . 4  شکل

 
 گانهسییه یراحتمییالیغ یهای ریگنمونه بر هیت  با یآمارۀ جامع، مالحظاتاین  به توجه  با

 :شد، انتخا  آمده ادامه در که  یشرح  به
 یسییو  از  مطالعییه  مییورد ۀ  جامعیی   سییاختار  ی ریگنمونه  نیا  در  :یاهیسهم  یر یگنمونه(  الف
 علییوم   یهییادانشیی اه  در  کییه  بود  شدهنییتع  یافراد  شامل  و  مشخ   یپژوهش  طرح   کارفرما

ۀ »توسییع  تییی مأمور  دارعهییده  «یپزشیی   آمییوزش   در  تحییو    یها»بسییته  لیذ  کشور  یپزش 
ک  با نی نو یهادانش  .  بودند «یارشتهانیم  یهاطهیح  بر دیتأ

ۀ دربییار  منتشرشییده  م توبییات  و  مسییتندات  نبییود  بییه  توجه  با  :ی برف ۀ  گلول  یر یگنمونه(  ب
 نی تییرمرتبط  حییوزه  نییی ا  متخصصان  نظر  با  شد  تالش   یپزش   علوم   یهایارشتهانیمۀ  توسع
 .  شوند  ییشناسا  متخص  افراد  ریسا هاآن  با گووگفت از پس و  ییشناسا افراد

 افییراد،  ی ریگنمونییه  نییی ا  در  پییژوهش  اهییدافۀ  ییی برپا  :ی قضــاوت  ای  هدفمند  یر یگنمونه(  ج
 ارییی اخت  در  را   پییژوهش  موضییوع  با  مرتبط  یبروندادها  و  هاتیفعال  آثار،  که  یحقوق   و  یقیحق

 م توبییات،  قالییب  در  توانسییتیم  آثییار  نیا.  شد  حاصل  هاآن  مشارکت  و  ییشناسا،  داشتند
 . باشد یفناور و عل   شیپا و  یابی ارز  نظام و اجرا   ها،یگذاراستیس

آوری شیید. جمع  کشور  یپزش   علوم   یعلم  اجتماعات  یاعضاهای  دگاهید،  بعد  گام  در
 و  هادانش اه  یپزش   آموزش   و  درمان  ،بهداشت  وزارت   ینیسرزم  شیآماۀ  برنام  کالن  مطابق

 که  اندشده  یبنددسته  منطقه  کالن  10  قالب  در  کشور  یپزش   علوم   یعال  آموزش   مؤسسات
 و یسراج نسل) هستند فعا  مستقل یپزش   علوم   ۀدانش د  1۵  و  دانش اه  44  مناطق  نیا  در
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 وزارت  یآموزشیی  معاونییت یهییایهماهن  براسییاس، مطالعییه نییی ا در(. 13۹6 هم ییاران،
 ادشییدهی  مؤسسییات  یپزشیی   آمییوزش   در  تحییو    یهابسییته  ولنئمس  و  ندگانینما،  بهداشت

 بییا  افییراد  نییی ا  یهادگاهییی د  یمجییاز  جلسییات  یبرگییزار  قی طر  از  و  شدند  مشارکت  به  دعوت 
ۀ خالص   نخست  ندیفرا . در این  شد  افتی در  یزیان ذهن  و  خبرگان  پانل  یهاروش   از  استفاده

 یهمییاهن   بییا  سییپس.  شیید  ارسییا   یپزش   علوم   مناطق  کالن  یبرا   یپژوهش  طرح   یتی ریمد
 سییپس  و  مطییرح   یجهییان  تجار    ابتدا   یمجاز  یهانشست  قی طر  از  منطقه  کالن  هر  رانیمد

 بییزر    ری تصو:  شد  افتی در  یاصل  پرسش  سه  برحسب  منطقه  کالن  هر  نفعانیذ  یهادگاهید
 نییی ا  تحقییق  یبییرا   ؟گیریدچ ونه در نظر می  را   یپزش   علوم   در  ریدمۀ  توسعۀ  ندی آ  مطلو    و

 د؟یدانیم بازدارنده را  عوامل کدام و توانمندساز را  عوامل کدام ری تصو
 و یآموزشیی  معاونییان شییامل بهداشییت وزارت  ارشیید رانیمیید بییا نخسییت، اسییاسنیبرا 
 ،یپزشیی دندان  ه،ییی پا  علییوم   یتخصصیی   آمییوزش   یشییوراها  یهارخانییهیدب   رانیدب   ،یپژوهش
 بهداشییت  وزارت   یپزشیی   علوم   یزی ربرنامه  یعال  یشورا   زین  و  یداروساز  ،یعموم  یپزش 
 احصییا خصییوص  نییی ا در گذارانهاسییتیس الزامات  درخصوص   هاآنهای  دگاهید  و  گووگفت

 یهادسییت اه از کشییور یفنییاور و علیی  یگذاراسییتیسۀ حییوز  متخصصییان  نظر  سپس.  شد
 زییی ن  و  یپزشیی   علوم   فرهن ستان  ،یفرهن   انقال   یعال  یشورا   علوم،  وزارت   شامل  ییاجرا 

 یهییاداده  لییی تحل  و  هییی تجز  ضییمن،  ادامییه  در.  شیید  افییتی در  نظرصییاحب  یقیحق  اشخاص
 تجییار    زیتمییا  وجییوه   نفعانیذ  و  متخصصان  خبرگان،  با  گووگفت  از  حاصلۀ  شدیگردآور

 . است شده  یبررس  زین یمل و  یجهان
 

 هاتجزیه و تحلیل داده .  8
 و  یجهییان  تجییار    بییا  ییآشیینا  از  پییس  یپزشیی   آمییوزش   نفعییانیذ  و  متخصصان  خبرگان، 
 یهاپرسییش  چییارچو    در  هاپانل  در  کنندگانمشارکت  ریسااز سوی    شدهمطرح   یهادگاهید

ۀ بازدارنیید  عوامییل  و  برنییدهشیپ  عوامییل  اندازها،چشیی ۀ  دربار  را   خود  نظر  شدهنییتع  یدیکل
 از  شییدهافتی در  یهادگاهییی د  یبررسیی .  کردند  مطرح   یپزش   علوم   در  یارشتهانیم  یهادانش
 عوامییل  قالییب  در  مضییمون  لییی تحل  روش   از  اسییتفاده  بییا  نفییعیذ  و  متخصیی   200  حدود
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 ،یاقتصییاد فناورانییه، ،یاجتمییاع عوامییل بییر مشییتمل 1یوپییی تاسۀ گانشییش رگییذاریتأث
 زعیی   بییه.  شییدند  یبنددسییته  و  احصا  (2013،  2ی)سریتاشارزش   و  یاسیس  ،یطیمحستی ز
 علییوم   در  رییی دم  ۀندی آ  بر  رگذاریتأثۀ  ی گو  44۵،  داشتند  مشارکت  پژوهش  نیا  در  که  ینفعانیذ

 . است  شده  مشخ ( ۵ش ل شمارۀ )  مطابق  هاآن  بسامد که  شدند  مطرح   کشور یپزش 

 ی وپیتاس  یالگو براساس یارشتهان یم ۀتوسع عوامل لیتحل . 5  شکل

 
 و  یاسیی یسۀ  اراد  بییا  مییرتبط  و  یگذاراسییتیس  عوامییل  تیاهم،  شودیم  مالحظه  کهچنان

 و  او    ییاهیجا  بیترت   به  یارشتهانیم  ۀتوسع  ازین  مورد   بستر  جادیا  در  ین رش ییارزش   عوامل
 نیتییأم  و  یاقتصاد  عوامل  نقش،  خبرگان  نظر  از.  است  کرده  کسب  متخصصان  نظر  از  را   دوم 
 داشییته ی کمتییر تییی اهم عوامییل ریسییا بییا سهیمقا در یارشتهانیم یهادانشۀ  توسع  در  یمال

 . است
 ،یگییذارافق  ،یارشتهانیم  یهادانش  ۀتوسع  یچ ون   در  یمل  و  یجهان  تجار    یبررس 

، ادامه درکند. را تأیید می  موضوع  نیا  حوزه  نیاۀ  بازدارند  و  برندهشیپ  عوامل  ،یرپردازی تصو
 جهییان و رانیا در هایارشتهانیمۀ توسع یچ ون  یزهایتما  و  هاتفاوت   فه   از  حاصل  جینتا

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
 

 نیآغییاز یاختصییار حییروف بییر نییاظر که بوده یپژوهندهی آ در رییتغ عوامل ییشناسا مرسوم  یهاچارچو  از ی  ی  .1
.است   کلمات
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 یهابرنامییه یاجییرا  و فییی تعر در خصییلت چنیید یجهییان تجییار   لییی ذ. اسییت شییده انییی ب
 : است  گرفته قرار توجه  مورد  یارشتهانیم

. است  انسان  و  عتیطب   ی ت ر  مدارهیدا   یارشتهانیم  یهابرنامه،  یارزش   یمبان  ثیح  ازی  
 مناسییب  طیشرا   و  هاتیموقع  ام انات،  منابع،  به  یدسترس   در  عدالتکردن  ریفراگ،  مثا   یبرا 
 لییی ازقب) ریگعییال  یهایماریب  با  مبارزه  و  نیزمۀ  کر  بوم   ستی ز  حفظ  ،یاجتماع  یزندگ  یبرا 

ۀ تجربیی   لییی قب  از)  هییاضیتبع  بییا  مبارزه(،  هاروارد   دانش اه  در  یجهان  سالمتۀ  مؤسسۀ  تجرب
 . (هاروارد   دانش اه در بانود  ری خاویفرانسوا مرکز

 یبررسیی   قابییل  منظییر  چنیید  از  یدگییی چیپ  نیا:  یارشتهانیم  للامس  تیماه  بودندهیچیپی  
 ازمنییدین  یفنییاور  و  علیی   شرفتیپ  یهالبه  در  قرارگرفتن  یبرا   هادانش اه  ن هیا  نخست:  است
 یتجربیی   کییی زیف  شیی اهیآزما  یهییاتیفعال  لییی ازقب)  هسییتند  یارشتهانیم  یهابرنامه  به  توجه

ن ( اسییتنفورد  دانش اه در یرفتار علوم  در شرفتهیپ مطالعات مرکز و هاروارد  دانش اه  در  هانس 
 و  مییادر  »بهداشییت  یهابرنامییه  لیازقب)یانسییانۀ  جامعیی ۀ  دییی چیپ  مسالل  به  پاسخ  یبرا   دوم   و

 ت«،ی معنو  و  نید  بهداشت،  »طرح   بشر«،  حقوق  و  اخالق  بشردوستانه،  »مطالعات  فرزند«،
 یاجییرا   و  فییی تعر  بییا  کنندیم  تالش   هادانش اه(.  «یجهان  سالمت»  و  «ینترنتیا  نسل  »درک 
 . کنند لیتبد خود   یخصا از  ی ی به را   ییگوپاسخ نیا  یاشتهرانیم یهابرنامه
 کییه  اسییت  آن  بییر  نییاظر  صییهیخص  نییی ا:  متفییاوت   یمعرفتیی   یهییاحوزه  انییی م  ییهم را ی  

 هنییر،  یهییاحوزه  انییی م  ییهم را   جادیا  با  دهیچیپ  مسالل  به  پاسخ  یبرا   منتخب  یهادانش اه
 نییی ا  بییه  پاسییخ  یبییرا   یمناسییبۀ  افییزود  ارزش   ی بشییر  معارف   و  هادانش  ریسا  و  یفناور  عل ،

 . کنند  جووجست  مسالل
 یارشییتهانیم  یهابرنامییه  عمییوم   در:  یالمللیی نیب  افق  با  یارشتهانیم  یهابرنامه  فی تعری  
 در برنامییه یم ییان رومیی قل  و  لیتحل  سطح،  شودیم  مالحظه  کهچنان،  اثر  نیا  در  شدهیبررس 

 در دانشیی اه نفییوذۀ دامن گسترش   ضمن  بتواند  تا  شودیم  فی تعر  یجهان  و  یالمللنیب  اسیمق
 به دست آورد.  زین یالمللنیب  یهافرصت از  یمندبهره  یبرا   ییهاام ان یمل  یمرزها یفرا 

 یجهانۀ  تجرب  در  یارشتهانیم  یهابرنامه:  ی ن رمدتبلند  و  یاپردازی رؤ  ،یشیاندندهی آی  
 دانشیی اهۀ  تجربیی   در.  شییوندیم  اجییرا   و  فییی تعر  بلندمدت  یزمان  یهابازه  در  یزمان  ثیح  از
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ی متخصصییان  تا  شده  یطراح  ساله  30  افق  با  یعنی  20۵0  افق  در  یپژوهش  ۀبرنام،  استنفورد 
ۀ لئمسیی   یبییرا   ی ن رنییدهی آ  و  ی ف ییره   ،یشیانده با    جهان  سراسر  از  متفاوت های  با ن رش 

. کننیید  احصییا  را   برنییدهشیپ  و  مؤثر  ی ریتداب  ی بشرۀ  جامع  عمر  طو    شیافزا   و  تیجمع  ی ریپ
ک  با  و  یجهانۀ  گستر  در  را   ندهی آ  از  بزر  ی  ری تصو  هایارشتهانیمۀ  توسع  در  دانش اه  بییر  دییی تأ

 .  است کرده یاپردازی رؤ او  بوم ستی ز و  انسان نوع  یزندگ بهبود
ک  یجهانۀ  تجرب  در(:  یهیتنب  و  یقی تشو)سازوکارهای    عل   یبروکراس  بر  تفوقی    شده  دیتأ

 در  هییاآن  مشییارکت  و  یعلمیی ۀ  جامعیی   کنشیی ران  یشییغل  ریمسیی   بهبییود  منظییور  به  دیبا  که  بود
 عییی ترف   افییتی در  مرتبه،  یارتقا  یچ ون   لیازقب  عل   یبروکراس  موانع  یارشتهانیم  یهابرنامه

 ،یسییندگی نوه   یهییاال و  لیازقب)  یارشتهانیم  یعلم  یبروندادها  و  هاتیفعالاساس  بر  هیپا
 یالزامیی  شییدهیبررس  یهادانش اه. کرد  برطرف   را (  کارها  مشترک   انجام  مشترک،  ی ش ریآزما

 تیهدا   و  نییتب  یدانش اه  مرسوم   و  کیکالس   یهاقالب  در  را   یارشتهانیم  یهابرنامه  ندارند
 اییی   مییدتکوتاه  یزمییان  یهییادوره  در  منعطییف  یهابرنامه  ها،عمل  ابت ار  قالب  در  بل ه  کنند

 .ببرند شیپ  به را  یارشتهانیم  یهابرنامه مدرک   یاعطا  بدون  ای  اعطا  با  بلندمدت
گاهی    یهییاام ان  جییادیا  و  یارشته  تعصبات  از  دنیکشدست:  یسازفرهن   و  یبخشیآ

ک  مییورد   موضییوعات  از  ی ی  یتخصصنیب  یگوهاوگفت  گسترش   یبرا   مناسب ۀ تجربیی   دییی تأ
گاه و یسازفرهن ۀ مقول لیذ  یجهان  .  است  یبخشیآ
 در ربودنیخطرپییذ مسییتلزم  یارشییتهانیم یهییاحوزه در یگذارهیسییرما: ی ریخطرپییذی 

 . است  یارشتهانیم یهابرنامه  یاحتمال  یهاتسش   رش یپذ
 یهاافتهیۀ  یبرپا  یجهان  تجار    با  کشور  یپزش   علوم   یعلمۀ  جامع  تیوضعۀ  سیمقا  در

 ن ات،  کشور  یپزش   علوم   اجتماعات  یاعضا  با  گووگفت  و  یمل  تجار    یبررس   از  حاصل
 :است شده  احصا ری ز

 1یسرگشییت   یمعمییا  دچییار  رانییی ا  در  یارشتهانیم  یهابرنامه،  یارزش   یمبان  ثیح  از.  1
 یبییرا   ازین  مورد   یمحور  یهاارزش   و  ییغا  هدف  ستین  مشخ دی ر،    عبارت   به  اند؛ شده

 اندازچشیی   و  اییی رؤ  هییدف،  کدام  است  قرار  ؟اندکدام  یارشتهانیم  یعلم  یهابرنامه  شبرد یپ
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 بییود؟  نخواهنیید  یافتنیدسییت  یارشتهانیم  یهابرنامه  نبود  در  که  شود  محقق  یمعنو  و  یماد
 هایارشییتهانیمۀ  توسعۀ  ندی آ  افق  و  ای رؤ  انداز،چش   دیبا  یپزش   یعال  آموزش   نظام،  رونیازا 
 . کند یرپردازی تصو را 

 یتالشیی   نییه  و  اسییت  یفرد   التیتما  و  قی سال  مدارهیدا   رانیا  در  هایارشتهانیمۀ  توسع.  2
 یبررسیی دی ییر،  عبییارت  بییه جامعییه؛  و  علیی ۀ  دیچیپ  مسالل  به  ییگوپاسخ  ریمس  در  ندمنظام

 از  یبرخیی   کییه  است  آن  ان ریب  یپزش   علوم   یهادانش اه  در  هایارشتهانیمۀ  توسع  یچ ون 
 خییاص  یموضییوع  بییر  تمرکزاساس  بر  و  خاص  یزمان  مقطع  کی  در  که  یعلم  تئیه  یاعضا
 یدرون  عوامل  یبرخ ۀ  جینت  در  یمدت  از  پس،  شدند  هایارشتهانیم  سیتأس  ری یپ  و  مندعالقه

 آموخت ییاندانش  اشییتغا   بحییران  لییی ازقب  یرونیی یب  عوامل  زین  و  هازه یان   شدنرن ک   لیازقب
 یحییال  در  نیا.  اندداده  دست  از  را   خود  یدلبست   و  شده  سرخورده  یارشتهانیم  یهاآموزش 

 دپارتمان  نیچند  مشارکت  بامند بوده و  نظام  هابرنامه  نیا  عموما    یجهان  تجار    در  که  است
 . شوندیم  یبندصورت  دهیچیپ  مسالل به  پاسخ بر ناظر و  دانش اه  نیچند و  یعلم

 یدانشیی اه  سیینت  به  یپزش   علوم   در  یارشتهانیم  یهابرنامهۀ  توسع  در  ی ریخطرپذ.  3
 یهادانشیی اه  در  کنشیی ران  رییی دامن   ی ن رمییدتکوتاه،  خصوص   نیا  در.  است  نشده  لیتبد

 ن ییران  گذاراناسییتیس.  اسییت  شییده  بهداشت  وزارت   در  گذاراناستیس  زین  و  یپزش   علوم 
 یآمییوخت دانش  بییه  هیی   یدانشیی اه  مقامات  و  بوده  هایارشتهانیم  آموخت اندانش  اشتغا 

 . کنندینم دنبا  را  نهیزم نیا در  دوردست یهاافق و  اندکرده بسنده  انی دانشجو
 یدانشیی اه  یمرزهییا  در  عمومییا    کشور  یپزش   علوم   یهادانش اه  در  هایارشتهانیم.  4

 .  کنندیم دنبا  را   یاندازچش  و هدف یالمللنیب و یمل تراز در کمتر و  ندمحصور
های مشخصی بییرای تییرویج، برنامه  یارشتهانیم  یهاافتیره   ی ریکارگ هب  تیاهم  در.  ۵

 بتوانیید تییا اسییت ن رفتییه شیی ل یپزشیی  علییوم ۀ توسییع درسییازی بخشییی و فرهن آگاهی
 کند.  عی تسر و لیتسه را   هایارشتهانیم درخصوص   نظر اجماع  به  یابیدست و  یسازگفتمان

 یمییانع  کشییور  یعلمیی   یهییاحوزه  ریسییا  همچون  زین  یپزش   علوم   در  عل   یبروکراس.  6
 نییی ا.  اسییت  یتخصصیی انیم  و  یدانشیی اهانیم  ،یارشییتهانیم  یهایهم ار  یبرا   یساختار
 دشییوار،  را   ییاقتضییا  و  ماژولر  منعطف،  یهابرنامه  فی تعر  ام ان  نییپا  به  بال  از  یبروکراس
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 بخواهیید  تییا  و  شییود  مطرح   یدانش اه  در  یدرخواست  بسا  چه.  است  ساخته  برزمان  و  دهیچیپ
 و رنیی ک  شییاهد عمییل در کنیید یطیی  بهداشییت وزارت  و دانشیی اه در را  یادار نییدیفرا 
 .  یباش آن  شدنزمان  گذر مشمو   و هیاول ۀ  دیا  شدنفروغک 

 نی تییرمه  هییاعلت یاهییی ل لییی تحل روش  از اسییتفاده بییا ادامییه در، ن اتاین    به  توجه  با
 اجتماعییات  در  برگزارشییده  یخبرگییان  یهییاپانل  و  یزییی ان ذهن  از  حاصل  پوشانناه   عوامل

 ازای  دسته  در  شدهییشناسا  پوشانناه   عوامل.  است  شده  یبندصورت   کشور  یپزش   علوم 
ق جییدو  مطییاب  نییاملموس   و  یذهن  لیدل  تا  ملموس   و  ینیع  لیدل  و  هاتیموقع  ها،تیوضع

 . اندشده مرتب(  4شمارۀ )
 

 ی پزشک علوم در یارشتهان ی م یهادانش   ۀتوسع یهاعلت  یاهیل   لیتحل . 4  جدول

 لیتانی عوامل
 هییایهم اری  زمینییۀ  در  کشییور  پزشیی ی  علوم   اجتماعات  اعضای  ان یزۀ   بودنپایین
 ایرشتهمیان پژوهش و آموزش  مالی منابع محدودیت ای؛رشتهمیان

 اجتماعیعوامل

 همسییویی عییدم ها؛دانشیی اه بر حاک  مدارتخص  و ساحتیتک سازمانی  ساختار
 آینییده؛ مشییاغل در تحو  دانش اهی؛  راهبردی  هایبرنامه  مضامین  با  هاایرشتهمیان

 اجتماعییات  نبییود  جهییان؛  و  ایییران  جامعییۀ  آینییدۀ  و  اکنون  مسالل  روزافزون  پیچیدگی
 متخصصان روی پیش  روشن  شغلی  مسیر  نبود  پزش ی؛  علوم   در  ایرشتهمیان  علمی

 ایرشتهمیان

 گفتمان
 در  محوریرشییته  هژمییونی  ت وین  مدرنیته؛  از  برآمده  گراییتخص   گفتمان  سیطرۀ

 علمی نهادهای مدیریت

 هاها/اسطورهاستعاره
یزمین  دیییدگاه  تاری ی؛  در  فیل  قوه؛چراغ  مثابۀبه  تخص   بهتر؛  ترتخصصی  هرچه

 هستی به کوپرنی ی ن اه و مرکزی

 
 و مندلهئمسیی  هییی ل چهییار در نییدهی آ بییه دهندهشیی ل یهییاتیواقع، CLA روش  مطییابق

 (:2004الله،  )عنایت شامل؛  شوندیم 1زه یپرولمات
 یابهییام و پرسییش ینیع  ت  یواقع  درخصوص   هیل  نیا  در  که  ملموس ییتانیلۀ  یل  نخست

 اجتماعییات یاعضییاۀ زییی ان  بودننییپییا. گذارنییدیم  صحه  آن  بر  نفعانیذ  و  ستین  انیم  در
 و  یآموزشیی   یهابرنامهۀ  توسع  آهن   یُکند  ر،یدمۀ  توسع  در  یهم ار  به  یپزش ۀ  حوز  یعلم

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 منییابع   یتخص  محدودبودن  و  کشور  یپزش   علوم   یعلمۀ  جامع  در  یارشتهانیم  یپژوهش
 . شوندیم  محسو    هیل نیا قیمصاد از یارشتهانیم یهاحوزه  به  یانسان و  یمال

  بییه   دهنده ش ل   ی ها ت ی واقع   مند نظام   ی دورنما   و   ی اجتماع   ی ها علت   فه    بر   ناظر   دوم ۀ  ی ل 
  مند له ئ مسیی   و   ف ی توصیی   ی تییان ی ل   اطالعییات   و   هییا داده   سییطح   ن ییی ا   در  و  است  ملموس ی ی تان ی ل ۀ ی ل 
  کییه   ی پزشیی    علییوم   ی علمیی   ی نهادهییا   در   مدار تخصیی    ی ت ی ر ی مد   ساختار   ی ح مران .  شوند ی م 

  و  ی راهبییرد تییوجهی بی  تابنیید، ی برنم  را  ی ا رشییته ان ی م   و   ی تخصصیی ن ی ب   ی ها دانش ۀ  توسع   ام ان 
  روزافییزون   ی دگ ییی چ ی پ   ، ی دانشیی اه   ی ها برنامییه   در   ها ی ا رشییته ان ی م ۀ  توسع   ضرورت   به   ن ر نده ی آ 

  ی آتیی   1ی شییغل   ر ی مسیی   نبودن مشییخ    جامعییه،   سییالمت   و   بهداشییت   نظییام   مسییالل   بییر   حییاک  
  بییه   که   هستند   ی اجتماع   عوامل   ق ی مصاد   از  نده ی آ  مشاغل  ت ی ماه  در  تحو   ر، ی دم  در  متخصصان 

 . دارند  کشور  ی پزش    علوم   در   ر ی دم ۀ  ند ی آ   به  ی ده ش ل   در   ی ا کننده ن یی تع  نقش   خبرگان  زع  
  و (  ی تییان ی ل )   ی نیی ی ع ۀ  ییی ل   ی ها ت ی واقع   به   دهنده ش ل   ی ها ی ن ی ب جهان   ا ی   گفتمان   سوم، ۀ  ی ل   در 
ۀ  طر ی سیی .  شوند ی م   مشخ    ها آن     ی دلولوژ ی ا  و  تر ق ی عم  ی ها فرض  و  ی واکاو  ، ی اجتماع  عوامل 

  و   یی گرا تخصیی    گسییترش   و   ق ییی تعم   کییه   تییه ی مدرن   از   برآمییده   یی گرا تخصیی    گفتمییان 
  ی پزشیی    علییوم ۀ  جامعیی   در   را  سییالمت  و  بهداشییت  نظام  ارکان  ن ی تر یی جز  در  2یی گرا فروکاست 

  کییه  ی علمیی  ی نهادهییا  ت ی ر ی میید  در  ی محییور رشییته  ی هژمون  است،  ساخته   ر ی ناپذ اجتنا    کشور 
  قییرار   امییور   ی راهبییر   و   ت ی هییدا   مسند   در   ی افراد   ی علم   ی نهادها   امور ۀ  ادار   در   است   شده   باعث 

 . کنند ی م   د ی بازتول   را   گفتمان  ن ی ا   مداوم   ش ل   به   و  هستند   یی گرا تخص    گفتمان  مقوم   که  رند ی گ 
 یذهنیی   ابعییاد  در  شییهی ر  کییه  اسییت  ییهااسییتعاره/اسطوره  فهیی   بر  تمرکز  ،چهارمۀ  یل  در

گاه  شییدنبرساخته  یچ ییون   هییی ل  نیا  در.  دهندیم  سازمان  را   قیعم  یباورها  و  دارد   ناخودآ
 چ ونییه  کییه  پییردازد یم  مییورد   نییی ا  در  قیتحق  به  و  شودیم  داده  حیتوض  مختلف  یهاگفتمان
 در.  اسییت  لهئمسیی   و  موضوع  یبندچارچو    از  یبخش  له،ئمس  درک   در  استفاده  مورد   گفتمان

 ابعییاد  بییر  ناظر  که  یجمع  یذهن  یهاوارهطرح   و  ال وهاکهن  و  قیعم  یهاداستان،  سطح  نیا
گاه  چییه  هییر. »شییوندیم  یواکییاو  هسییتند،  لهئمسیی   به  دهندهش ل  یاحساس  اغلب  و  ناخودآ

 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 و  مسییالل   حییال    و  گشییاگره   متخصصییان  کییه  اسییت  تیذهن  نیا  بر  ناظر«  بهتر  ترمتخص 
 افییراد  تخصیی   کییه  اسییت  ن ته  نیا  بر  ناظر«  قوه چراغۀ  مثاببه  تخص »  هستند؛   مش الت

 بتوان  هاندانستن  از  یناش  کی تار  یایدن  در  شودیم  باعث  که  است  یپرنورۀ  قوچراغ  همچون
 از  یااسییتعاره«  یمرکییزینیزم  ی یکوپرن  ن اه»  ؛ آورد   دست  به  لهئمس  از  یقیدق  و  قیعم  فه 
 یبییرا   یازه ییی ان   و  داننییدیم  عییال   فه   محور  را   خود  تخص   که  است  آن  به  افراد  التیتما

 یااسییتعاره«  ی ی تییار  در  لییی ف»  ندارند؛   یارشتهانیم  یهاحوزه  ریسا  در  یهم ار  و  ی ریفراگ
ک  ن هیا  از  است  یبییرا   کییی تار  اتییاق  در  انییی نایناب  تییالش   همچییون  یمدارتخصیی   بییر  دیتأ

 داسییتان  نییی ا  در  و  اسییت  شییده  انیب  یمعن   یمثن   کتا   در  که  است  یلیف  تیواقع  ییشناسا
 دهیکش  نقد  به  تیواقع  از  افراد  انیبنتخص   شناخت  ییایناپا  و  ییناروا   ،یناکارآمد  موضوع

 . است شده
 

 . سناریوهای توسعۀ دمیر در علوم پزشکی9
 یهاهییی ل  از  کییی   هییر  در  نییدهی آ  لیبیید  یهاتیوضییع  و  وهای سنار،  CLA  روش   از  استفاده  با

 یهییایژگ ی و:  اسییت  هییی ل  چهییار  یدارا   وی سنار  ساختار،  اساسنیبرا .  است  شده  اراله  مذکور
 . استعاره ی اسطوره و  ینیبجهان و  گفتمان  ،یاجتماع  یهانظام ت،ی رؤ  قابل و یلمر

  ارالییه   ه ییی ل   چهییار   در (  ۵جییدو  شییمارۀ )   مطییابق   ه لیی ارا   قابل   ی وها ی سنار   اساس، ن ی برا 
  و   ر ییی دم ۀ  توسییع   در   سییالمت   نظییام   ی گذار ه ی سرما   ش ی افزا   ی و ی سنار   ی تان ی ل ۀ  ی ل   در .  اند شده 
  ی ا رشییته ان ی م   ی ها ی هم ار   به   ی پزش    علوم   دانش ران   و   پژوهش ران   متخصصان،   ب ی ترغ 

  ی   ی   به   ی پزش    علوم   ی ها دانش اه   در   ر ی دم   ۀ توسع   سه  ،  و ی سنار   ن ی ا   در .  است   شده   مطرح 
  ی ارتقییا   و   ه ییی پا   ع ییی ترف   ی ارهییا ی مع   در   و   شده   ل ی تبد   ها آن   ی اب ی ارز   و   سنجش   ی ها شاخ    از 

  از   ی   ی   به   ر ی دم ۀ  توسع   در   ها آن   مشارکت   موضوع   ها دانش اه   در   ی علم   ت ئ ی ه   ی اعضا ۀ  مرتب 
  شییده   ل ی تبیید   افراد   ی ا حرفه   ر ی مس   در   توسعه   ی ست  ی شا   و   ت ی صالح   احراز   ی اصل   ی ارها ی مع 

 . است 
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 CLA روش مطابق  یپزشک علوم در ریدم ۀتوسع یوها یسنار  .5  جدول

 یتانیل عوامل
 بییه یپزشیی   علییوم  متخصصان بیترغ  ؛یپزش   علوم  در ریدم  ۀتوسع در  یگذارهیسرما
 ریدم  ۀتوسع

 یاجتماععوامل

 یح مران یساختارها تیتقو ؛یارشتهانیم  یهابرنامه یمل  یابیارز  و  نظارت  ،ی راهبر
 و  یامنطقییه  ،یمحلیی   سییطح  در  جامعییه  یازهییاین  به  دانش اه  ییگوپاسخ  ؛یارشتهانیم 

 در  رییی دم   یاثربخشیی   ها؛دانشیی اه  در  هایارشتهانیم   یبرا   یسازمان  یبخشتیهو  ؛یمل
 یهییادوره یبرگییزار ؛یملیی  ثییروت بییه یابیدسییت و ینییوآور و ینی کییارآفر ،ییزا اشییتغا 

 گرلیتسییه  نیقییوان  و  مقررات  نی تدو  ؛رشت یمیان  جی ترو  و  ییافزا مهارت  ،ییافزا دانش
 ریدم  ۀتوسع

 گفتمان
 گفتمان  مدار؛تخص   گفتمان  یبرا   یلیبد  عنوانبه  یمداریارشتهانیم   گفتمان  تیتقو

 یعال آموزش  وزارت لیتش   و  ری دی در وزارتخانه دو یهادانش اه ادغام

 هااسطوره/هااستعاره
 تخصیی ؛  اهیسیی جعبه  از  رفییتبرون  لییزوم   مرزگییذر؛  یسییاحت  :عل   انتها؛یب  مرز  :عل 

  یارشتهانیم یموجود :یآرمان علوم؛انسان ییهم را 

 
 ی راهبییر  و  یگذاراسییتیس  نظییام  در  کییه  بییود   یخواه  آن  شاهد  یاجتماع  عواملۀ  یل  در

 ی یی ی  بییه  ریدم  ی راهبر  و  تیهدا   توسعه،  ،یباندهید  یچ ون   موضوع  کشور  یپزش   آموزش 
 مسییتمر  دادنسییوق  باعییث  ییسازوکارها  درنظرگرفتن  با  که  شودیم  لیتبد  یمل  یهابرنامه  از

  یخییواه  آن  شییاهد  هییی ل  نیا  در.  شودیم  ریدم  سمت  به  یپزش   علوم ۀ  حوز  یعلم  ینهادها
 کرده  دا یپ  یارشتهانیم  و  یتخصصنیب  تیماه  کشور  سالمت  نظام  یح مران  ساختار  که  بود

 ،یپژوهشیی   ،یآموزشیی   متنییوع  یهابرنامییه  یپزش   علوم ۀ  حوز  در  کشور  یعلمۀ  جامع  و  است
ۀ دییی چیپ  مسالل  به  پاسخ  در  یارشتهانیم  و  یتخصصنیب  ش ل  به  را   ینوآور  و  یفناورۀ  توسع

 بهبییود  باعییث  ریدمۀ  توسع،  هیل  نیا  در.  است  کرده  فی تعر  یالمللنیب  و  یمل  ،یمحل  ،یبوم
 یاثرگییذار  و  ی ریپییذجامعه  و  ی ریپذاسییتخدام  نیهمچنیی   و  یپژوهش  و  یآموزش   نظام  تیفیک

 و  شیید  خواهیید  کشور  در  یپزش   علوم   در  یارشتهانیم  یهابرنامه  آموخت اندانش  یاجتماع
 یپیی   در  یعییال  آمییوزش   خییدماتۀ  ارال  در  ی ریپذرقابتۀ  عرص   در  افتنیتفوق  یبرا   هادانش اه

 و  یعلمیی   کییادر  2یهییامهارت   یروزآمدساز  و  1ییافزا مهارت   ،ییافزا دانش  یهادوره  یبرگزار
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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 یپزشیی   علییوم ۀ  حییوز  یهایگذاراستیس  و  نیقوان  وی سنار  نیا  در.  بود  خواهند  خود  ییاجرا 
 . بود خواهد  یتخصصنیب و یارشتهانیم یهایهم ار عی تسر و لیتسه  به معطوف 

گییاه و یجیی ی ترو یدادهاییی رو یبرگییزار قییی طر  از  گفتمان،ۀ  یل  در  درخصییوص  بخشیآ
 یمسلط  گفتمان  ی ریگش ل  شاهد  جی تدربه  یپزش   علوم   در  ریدمۀ  توسع  ضرورت   و  تیاهم

 علییوم ۀ  توسییع  گفتمان  نیا  در  که  یش ل  به  بود   یخواه  کشور  یپزش   علوم   یعلمۀ  جامع  در
 اتییی خلق  و  اتیروح  گسترش   گفتمان،  نیا  در.  شودیم  فی تعر  ریدمۀ  توسع  ازمندین  یپزش 

 عنوانبییه و بییی ترغ  یدانشیی اهنیب و یدپارتمییاننیب ،یتخصصنیب یهایهم ار  به  معطوف 
 قییی طر  از  گفتمییان  نییی ا.  شییوندیم  قلمییداد  یپزشیی   علییوم   در  یعلمیی ۀ  توسع  یاصل  یهادا 

 یاثربخشیی   بییه  یابیدسییت  مؤثر،  یعلم  یبروندادها  انتشار  روزآمد،  یعلم  اجتماع  ی ریگش ل
 بییا جامعییه افییراد یشییتیمع  و  یاقتصاد  تیوضع  بهبود  جامعه،  یازهاین  به  پاسخ  در  یاجتماع

 یپژوهشیی   و  یآموزش   یهابرنامه  آموخت اندانش  ی ریپذاستخدام  رونق  و  ریدمۀ  توسع  بر  هیت 
 . کندیم  دیبازتول و  ریفراگ ت،ی تقو را  خود مستمر ش ل به ریدم بر یمبتن

 یموضییوع  بییه  یتخصصیی   یهاحوزه  و  علوم   انیم  ییهم را ،  هااستعاره/هااسطورهۀ  یل  در
گاه ۀ توسییع تصییور یپزشیی  علوم ۀ حوز نفعانیذ و کنش ران یبرا  و است شده  لیتبد  ناخودآ

 بخشتییی هو  و  معنادار   رید  یتخصصۀ  حوز  کی  در  قیتعم  و  قیتدق  تمرکز،  بر  یمبتن  یعلم
 آن  در  کییه  یتیوضییع  شییود؛ یم  قلمییداد  انتهییایب  مرزۀ  مثاببه  عل   وی سنار  نیا  در.  بود  نخواهد

 در  مهیی ی  نقشیی   بل ه  شودیم  قیتعم  تنها  نه  یتخصص  یهارشته  و  هاساحت  انیم  ییهم را 
 یشیی نشالوده  هاتخصیی   اهیسیی جعبه،  هییی ل  نیا  دردارد.    ایپا  و  روا   معرفت  و  دانش  حصو  

 لیتبیید  یعلمیی   هنجییار  کییی   بییه  دنیشیی یاند  1«چییارچو    از  خییار »  تیخالق  و  تف ر  و  شده
 بییه  یابیدسییت  یبییرا   را   خییود  یتخصصیی   2«تیعاف  ُکنج»  ای  َامن   ی حر  یراحتبه  افراد.  شودیم

 یتلقیی   نابهنجییار  و  معنییایب  ی امییر  ییگرا تخصیی ،  هییی ل  نییی ا  در.  دهنییدیم  رییتغ  بهتر  جینتا
 یدارا   امییا  ن رجانبییههمه  و  ن رکییل  یفرد   عنوانبه  زین  یآرمان  انسان  ره ذر،  نیا  از.  شودیم

 . ابدییم  یتجل یارشتهانیم  یت  قالب در  عمل رد  و شدهفی تعر یهاتیظرف  و  ییتوانا
 یییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
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اسییاس بر  شییده  ارالییه  یوهای سیینار  مطییابق  بلندمدت  ندهی آ  به  یدهش ل  ییاجرا   ثیح  از
 در آسییان) ربودنیپذییاجرا  و( دهیچیپ به  ساده)  یدگیچیپ  ،(بلندمدت  تا  کوتاه)  یموقت  سطح
 :(2004الله،  )عنایت است شده کیتف   قابل ری ز شرح   به هاآن( دشوار مقابل
  ث ییی ح   آن   از   چهییارم ۀ  ییی ل .  ابیید ی ی م   گسییترش   موقییت   بعد   ها، ه ی ل   در   ن یی پا   به   رو   حرکت   با   ● 
  دوم ۀ  ییی ل   ، ی آنیی   و   ی فییور   نخسییت ۀ  ییی ل .  اسییت   متمرکز   ن ی آغاز   ت ی هو     ی مفاه   بر   که   است   موقت 

 . است (  ر ی فراگ   گفتمان   ا ی   ی ن ی ب جهان   ی ر ی گ ش ل   ازمند ی ن )   تر بلندمدت   ار ی بس   سوم ۀ  ی ل   و   تر ی خ ی تار 
 جییه،یدرنتیابیید.  می  شیافییزا   زییی ن  موضوع  ای  لهئمس  یدگیچیپ  سطح  هاهیل  در  قیتعم  با  ●

 . متمرکزند آخرۀ یل دو بر تردهیچیپ یهاحلراه و  نخستۀ یل دو بر  ساده یهاحلراه
 یبعییدۀ ییی ل دو در و ترآسییان نخسییتۀ ییی ل دو در اقییدام قابل یهاگام حلراه  ثیح  زا  ●

 (. تی هو و  ینیبجهان ی ریگش ل در نیادیبن یرهاییتغ شامل) دشوارترند
 

   گیری نتیجه  .10
  ت ییی ماه   ی ر ی ناپییذ اجتنا    و   روزافییزون   ش ل   به   امروز   جهان   در   ی فناور   و   عل    ۀ توسع   خاست اه 

  بییازار،  کشییش  شیید،  مطییرح  ی جهان  تجار   ی بررس  ل ی ذ  که چنان  . است   کرده   دا ی پ   ی ا رشته ان ی م 
  ۀ افییزود   ارزش   شییتر ی ب   ی تمند ی رضییا   با   همراه   و  مؤثرتر  تر، آسان  خلق  و  جدید  ی ها ی فناور  ۀ توسع 

  متخصصییان، )   فییرد   ل ییی تحل   سییطوح   در   ان عیی نف ی ذ   ی بییرا   ها ی ا رشییته ان ی م   ۀ توسییع   از   حاصییل 
  ی ملیی   نظییام )   ی ملیی   ، ( ها دانشیی اه   و   ها دانشیی ده   هییا، دپارتمان )   نهییاد   ، ( دانش ران   و   پژوهش ران 
  مجییامع   و   ها ه ییی اتحاد   ها، سییازمان )   ی المللیی ن ی ب   و   ی( پزشیی    آمییوزش   و   سییالمت   بهداشییت، 

  و   روزافییزون   ت ییی تقو   بییه   مییذکور   کنشیی ران   ب ییی ترغ   باعییث   ی( ردولتیی ی غ   و   ی دولتیی   ی المللیی ن ی ب 
  شییده  متنییوع  و  متفییاوت  ی تخصصیی  ی هییا حوزه  ان ی م  یی هم را  جاد ی ا  ی برا   کالن   ی گذار ه ی سرما 
 . کنند  اراله   را   تر نوآورانه   و   تر خالقانه   رتر، ی پذ رقابت   خدمات   و   محصولت   ق ی طر  ن ی ا   از   تا  است 
 منظییور  بییه  گونییاگون  یعلمیی   و  یتخصصیی   یهییاحوزه  از  یمنییدبهره   ۀنیی یزم  موضییوع  نیا

 یگفتمان  به  آن  لیتبد  و  یانسان  جوامع  ۀندی آ  و  حا   گذشته،  مسالل  و  هاتیواقع  به  نوراف ندن
 موضییوع از  که یزمان ،رونیازا  . سازد یم فه  قابل  و  ریپذنییتب  را   یجهان  عل   نظام  در  مسلط

 یهییاحوزه  مشییارکت  ضییمن  ،شییودیم  صییحبت  جهییان  تییی جمع  عمر  طو    شیافزا   و  ی ریپ
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 و  مشارکت  شاهد  رو  شیپ  تیواقع  ییبازنما  در  یپزش   علوم   و  سالمت  بهداشت،  یتخصص
  یهسییت  یشناسجامعه  و  یشناسروان  ت،یامن  اقتصاد،  حقوق،  یهاحوزه  متخصصان  حضور

 بتییوان  اسییاسنیبرا   و  کنند  پرتا   تیجمع  ی ریپ  ۀلئمس  یسو  به  را   یمتفاوت  ینورها  بتوانند  تا
 و  روا   یمعرفت  و  یعلم  یهاگزاره  لۀارا   جهیدرنت  و  تیواقع  از  ی مؤثرتر  و  ترن رکل  تر،قیدق  فه 

 . دهند دست  به را   ایپا
 بوده مغفو   و یاهیحاش  ی امر  متفاوت   لیدل  به  رانیا  یپزش   علوم   یعلم  ۀجامع  در  ریدم

 بییه . اسییت ن رفته قرار کشور یعلم ۀجامع یاعضا  و  گذاراناستیس  توجه  کانون  و  متن  در  و
 ،یاجتمییاع ،یفرهن یی  ،یارزشیی  مختلییف لییی دل مطالعییه، نییی ا در کنندگانمشییارکت زعیی 

 یبییرا   . هسییتند  لییی دخ  تیوضییع  نیا  ی ریگش ل  یبرا   یاسیس  و  یاقتصاد  ،یقانون   ،یسازمان
 یتخصصیی   یهییاحوزه  از  کشییور  سییالمت  و  بهداشییت  ،یپزش   آموزش   نظام  انف اک  ،مثا 

 بهداشت،  وزارت »  نام  به  مجزا   یسازمان  ساختار  دو  ی ریگش ل  باعث  عمل  در  که  رمرتبطیغ
 یاریبسیی  جییهینت ودر شده «یفناور و قاتیتحق علوم، »وزارت  و  «یپزش   آموزش   و  سالمت

 . است برده انیم از یپزش  آموزش   نظام در را   یارشتهانیم ی ریادگی یهاتیموقع از
 عوامییل  یاهییی ل  لییی تحل  لییی ذ  شییدهانیب  یوهای سنار  و  مطلو    ۀندی آ  به  یابیدست  منظور  به
 و  یتییانیل  یییۀل  لیذ  مدتکوتاه  و  یفور  اقدامات  یبرخ   ،یپزش   علوم   در  ریدم  ۀتوسع  بر  مؤثر

 حییاک   ی ن رمییدتکوتاه  ۀطریس  لیدل   به  عموما    راه ارها  نیا  که  شد  مطرح   یاجتماع  عوامل
 ییییاجرا  ضییمانت و گذاراسییتیس نییزد  ی شییتریب تییی مطلوب از کشییور یفناور و عل  نظام  بر

 گذاران،اسییتیس  انتظییار  ،رونییی ازا   . اسییت  برخییوردار  نییپییا  بییه  بال  از  مطالبات  به  دنیبخش
 از  مییرتبط  مقییررات  و  نیقوان  رییتغ  با  که  است  آن  یپزش   یعال  آموزش   رانیمد  و  متخصصان

 مطلییو    یهاتیوضییع  بتییوان  رییی دم  ۀتوسع  یبرا   ازین  مورد   یانسان  و  یمال  منابع  نیتأم  ثیح
 رغ بییه  نییپییا  بییه  بییال  از  ی گرمطالبییه  و  یگذاریمشخط   رد ی رو  نیا  . دیبخش  ش ل  را   ندهی آ

 توانییدینم  بلندمییدت  در  ،باشیید  داشییته  همییراه  به  است  مم ن  که  یمدتکوتاه  یهایاثربخش
 . دهد ش ل را  ریدم ۀتوسع  مطلو   ۀندی آ

  هییرم   ن یی پییا   از   ی گر مطالبییه   و   ی گذار ی مشیی خط   بییر   ی مبتنیی   ی راه ارهییا   مقابییل،   ی سییو   در 
  ی ها ت ی وضییع   تحقق   در   کننده ن یی تع   ی نقش  تواند ی م  آن  ی بال  به  کشور  ی پزش   علوم  اجتماعات 
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  ی هییا ی هم ار   ن ییه ی ا   از   پییس   دی ییر،   عبییارت   بییه   . باشیید   داشییته   ی پزش    علوم   در   ر ی دم   مطلو  
  ی امییر   عنوان بییه   کشییور   ی پزشیی    علییوم   اجتماعییات   ی اعضا   ی جمع   ناخودآگاه   در   ی ا رشته ان ی م 

  گوهییا، و گفت   ام ییان   آن ییاه   شود   ل ی تبد   ی تخصص   و   ی ا حرفه   ، ی علم   ۀ توسع   ی برا   ر ی ناپذ اجتنا  
  و  ی نظییر  ی هییا چارچو   هییا، داده  ها، ده ییی ا   گذاشییتن اشتراک به   و   تبییاد    ، ی ر ی انتقادپذ   ها، ی نقاد 

   . شود ی م   ا ی مه   رو   ش ی پ   ی ها ت ی واقع   و   مسالل   فه   ی برا   گوناگون   ی شناخت روش 
گاه نیا  براساس  ۀتوسییع مقییوم  گفتمییان کشییور، یپزش  علوم  ۀجامع یجمعدسته ناخودآ

 ۀتوسییع  ،یآموزشیی   ،یپژوهشیی   یهابرنامییه  فییی تعر  و  شییودیم  تی تقو  یعلم  ۀجامع  در  ریدم
 ۀحییوز یعلم ینهادها مرسوم  یهنجارها  از  ی ی  به  یارشتهانیم  تیماه  با  ینوآور  و  یفناور
 یچ ییون   از  اسییت  مناسب  مدعا،  نیا  شدنروشن  یبرا   . شودیم  لیتبد  کشور  یپزش   علوم 

 در  ارتباطات  و  اطالعات  جدید  یهایفناور  ی ریکارگ هب  ضرورت   موضوع  رشدنیناپذاجتنا 
 اییی   بودندوسییتیفناور  ی،دلزدگیی   اییی   یدلبسییت   از  نظییر  صرف   . زد   مثا   کشور  یعلم  ۀجامع
گییاه  در  گفییت  دییی با  کشییور  یعلمیی   نظییام  نفعییانیذ  و  متخصصان  بودنهراسیفناور  ناخودآ
 بییه یعلم معمو   امور شبرد یپ یبرا   هایفناور  نیا  از  یمندبهره   لزوم   موضوع  افراد  نیا  یجمع

 بل ییه  ندارد   شهی ر  یت نولوژ  فشار  در  تنها  اجتنا   نیا  . است  شده  لیتبد  ریناپذاجتنا   ی امر
 تییی خالق  و  ینییوآور  ،ی ریپذرقابت  افزوده،  ارزش   خلق  ،یاثربخش  ۀجینت  آن  از  یمهم  بخش

 در  یدانشیی اه  یهابرنامییه  شییبرد یپ  و  عل   ۀتوسع  ۀتجرب  . است  بوده  شتریب  یاقتصاد  و  یعلم
 کند. می  تأیید را  موضوع نیا کرونا  دوران

 علوم   در  ریدم  ۀتوسع  بلندمدت  و  مدتانیم  مدت،کوتاه  یسودمند  شدنینیع  و  ملموس 
 و  یعلمیی   تحییو    نییی ا  رش یپذ  یبرا   نفعانیذ  ی بال  به  نییپا  بیترغ   یبرا   یمهم  گام   یپزش 

 از  یاریبس  در  . بود  خواهد  یتخصص  و  یعلم  معمو    یهاتیفعال  و  ندهایفرا   در  آن  کاربست
 امییا  اسییت؛   شییده  لیتبیید  یعییاد  ی امییر  بییه  موضییوع  نییی ا  جهییان  ۀفناوران  و  یعلم  مؤسسات

 بییه  نییپییا  ندیفرا   بر  هیت   با  دیبا  کشور  یپزش   علوم   یعلم  ۀجامع  در  موضوع  نیا  شدنیعاد
گاه و ییبازنمییا  بال  به  نییپا  از  . رد یگ  صورت   زمانه   ش ل  به  نییپا  به  بال  و  بال  یبخشیی یآ

 بییا  اندتوانسییته  کییه  جهییان  و  کشییور  یپزشیی   علییوم   متخصصییان  موفییق  تجار    درخصوص 
 ،یعلمیی   یهابرنامییه  در  ینیع  و  ملموس   یدستاوردها  یارشتهانیم  یهاافتیره   از  ی ریگبهره 
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ک  مییورد   یهییاتی اولو  از  ی یی ی  باشند  داشته  همراه  به  یصنعت  و  یی،اجرا ینیبال  ،یآموزش   دییی تأ
 . است بوده  کشور یپزش   علوم  اجتماع  نفعانیذ

 علییوم   یهادانشیی اه  در  چییه  و  بهداشت  وزارت   در  چه  گذاراستیس  ۀبدن  ،نییپا  به  بال  از
 ۀتوسییع  و  ینیبییال  ،یپژوهش  ،یآموزش   یهاحوزه  در  مناسب  یهامحمل  یۀتعب  با  باید  یپزش 
 تییی ماه  بییا  یفنییاور  و  یآموزشیی   ،یپژوهشیی   یهاهسییته  ی ریگش ل  ام ان  ینوآور  و  یفناور

 ان،ی دانشییجو ،یعلمیی  تیئیی ه یاعضییا ماننیید نیرا  کنشیی  تییا کننیید لیتسییه را  یارشییتهانیم
 بتواننیید  دانشیی اه  خییار   و  داخییل  از  صیینعت  و  خییدمات  بخش  ندگانینما  آموخت ان،دانش

 . شوند  تیفعال  به مشغو   و  جذ  هاهسته  نیا در  یراحتبه
 

 منا ع  تعارض 
 شییماره بییا  رانییی ا  تهران،  ،یپزش   آموزش   یراهبرد   قاتیتحق  مرکز  یمال  تیحما  با  پروژه  نیا

  . است شده  انجام  ۹7243۵ طرح 
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