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 بسمه تعالی

 

 مقدمه

هاای ههات تیقیقااتی در در کشور، زیرسااتتهای علوم پزشکی در کشور، پیشرفت قابل توجهی داشته و برای اولین بار طی ده سال گذشته پژوهش

عضو هیأت علمی  13،303با هجموع دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی  62تأسیس ها عبارتند از هقیاس توب به وجود آهده است. نمونه این زیرساتت

ترش علوم پزشکی قارار گرفتاه اسات. تصویب شورای گس هوردکه  هرکز رشد فناوری 42 پژوهشکده تیقیقاتی و 29 تیقیقاتی،هرکز  567و تشکیل 

 (PhD by course)دانشجوی دکترای تخصصای  MPH (1،651)، 5،061(، 15،938هقطع کارشناسی ارشد ) همزهان با افزایش تعداد دانشجویان

 1،566دانشاجوی تخصصای باالینی و  12،420، هرکز تیقیقااتی( 216)در  (PhD by Research) ی دکترای تخصصی پژوهشیدانشجو 568و 

در هاورد  14،253های تیقیقاتی دانشگاهی باه تعداد پروژهو  عنوان 322پژوهشی به  -تعداد هجالت علمیفوق تخصص بالینی/ فلوشیپ،  دانشجوی

طح ، از نظر تعداد هقاالت علمی چاپ شده در ردیا  هدادهت تولیاد علات در سایهقاله علم 39،000ایران توانسته است با انتشار بیش از  ،1392سال 

درصد از هقاالت پراستناد کشور نیاز در رشاته  25درصد هربوط به رشته پزشکی بوده و بیش از  38جهان قرار گرفته است. از این تعداد هقاالت علمی، 

فناوری سالهت هاندگی در زهینه تولید علت هؤثر که بتواند هوجب ارتقای پزشکی بوده است. باوجود این پیشرفت چشمگیر در تعداد هقاالت، هنوز عقب

  و یا تولید هیصوالت جدید دارویی گردد، کاهال هیسوس است و پیشرفت چشمگیری در این زهینه به وجود نیاهده است.

 و کشور علمی جاهع نقشه اجرای و سازیپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازی» های کلی اقتصاد هقاوهتیسیاست 2بند  بر اساسبرناهه راهبردی حاضر، 

 رتبه به دستیابی و بنیاندانش تدهات و هیصوالت صادرات و تولید سهت افزایش و کشور جهانی جایگاه یارتقا هنظور به نوآوری هلی نظام ساهاندهی

 ریزیبرنامو  و نووووری نظام رویکرد با پزشکی علوم پژوهش راهبردی تحول: »های کلی سالهتسیاست 14بند  و« هنطقه در بنیاندانش اقتصاد اول

و  «اسالم جهان و غربی جنوب وسیای منطق  پزشکی قطب ب  ایران تبدیل و پزشکی خدمات  یارا و فنون علوم، در علمی مرجعیت ب  دستیابی برای

 هاایروش و دارویای هیصاوالت تولیاد فنااوری و ساالهت ارتقای در هؤثر و هدید علت تولید در پیشرفت هدف با( و 2اسناد باالدستی )پیوست  سایر

 . است گردیده تدوین( 1393-1398) آینده سال 5 در درهانی و تشخیصی

 

 زادهدکتر رضا هلک

 هعاون تیقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درهان و آهوزش پزشکی
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 ی معاونت تحقیقات و فناوریهاپروژهو  راهبردها، اهداف

  تقویت زیرساخت تحقیقات سالمت :1 هدف

 :ایاران توسعه تحقیقاات علاوم پزشاکیبا عنوان مؤسسه ملی  اندازی و احیای مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکیراه -1-1

، 1شهووش 1404انداز افوق تضمین دستیابی ب  اهداف پیشرفت و عدالت در سالمت هم  جانب  در اسناد باالدستی کشوور همچوون مشوم

هوای نهوادی و ، نیازمنود رهبوری علموی، هماهنگی4های کلوی سوالمتسیاستو  3های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست ،2نقش  جامع علمی

گذاران اسوتش ایون نهواد بوا پردازان، فناوران و سورمای های وسیع مؤسسات، میانجیان دانش، محققان، ایدهتال برداری ب  موقع از نتیج 

انودازی راهایجاد یک نهاد عالی رتب  علمی جهت رهبری، مدیریت، حمایت و توسع  تحقیقات، نوووری و فنوووری در علووم پزشوکی هدف 

 شودش می

 

 20حوداقل  برقوراری نظوام صوحیح و دقیوق ثبوت این برنام  ب  منظوور :(Disease Registries)ها برنامه ثبت ملی بیماری -1-2

و   (MS)پول اسوکلروزیسمالتی ،(IBD) هوای التهوابی رودهبیماری مهم، شایع و نوظهور مانند سرطان، سکت  مغزی، سکت  قلبی، بیماری

 و شویو  و بوروز دقیوق وموار اپیدمیولوژی، ارایو  هایپژوهش توسع  هایساخت زیر مهمترین از یکی عنوان ب  های اعصاببیماری سایر

 ها در دستور کار قرار داردشاین بیماری کنترل و پیشگیری زمین  در صحیح سیاستگذاری همچنین

 وریادر معاونت  تحقیقات و فندر حوزه سالمت تشکیل دبیرخان  برنام  توسع  ثبت   -1-2-1

 سالمت حوزه در ثبت تخصصی راهبردی کمیت  تشکیل 

 سالمت حوزه در ثبت هایاولویت تعیین و کارشناسی جلسات برگزاری 

 سالمت حوزه در در ثبت هایبرنام  رسانیاطال  و خبری سایت وب ایجاد  

  سالمت حوزه در ثبت هاینظام توسع  سال  5 برنام  تهی 

 المللیهای موفق ملی و بینگیری مدلبهره -1-2-2

 المللیبین مشاورین زا دعوت و سالمت حوزه در ثبت زمین  در پیشرو کشور 4 از بازدید  

  پژوهش در هابیماری ثبت جایگاه و المللیبین تطبیقی مطالع 

 المللیبین ثبت هایبرنام  در فعال مشارکت 

 های مادی و معنوی از ونهاو حمایت در حوزه سالمتبرنام  ثبت  20سیس أت -1-2-3

 برنام  ثبت مورد حمایت معاونت 20بندی و تعیین لیست اولویت  

  های ثبت مصوب کمیت  راهبردی  وزارت بهداشت حمایت از برنام 

 افزارها و ابزارهای مدیریت ثبت در حوزه سالمت توسع  نرم 

 

                                                           
  13/8/1382 خیدر تار یمقام معظم رهبر  یابالغ 1 

 14/10/8913 خیتار در یرهنگف انقالب یعال یشورا  یابالغ2 

 30/11/2139 خیتار در یرهبر معظم مقام  یابالغ3 

 18/1/1393 خیتار در یرهبر معظم مقام  یابالغ 4 

http://ebrahim-mahmoudzadeh.blogsky.com/1391/02/13/post-531/
http://ebrahim-mahmoudzadeh.blogsky.com/1391/02/13/post-531/
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 های مربوط نام ها و وئینتدوین دستورالعمل  -1-2-4

 های ثبت در حوزه سالمتتدوین راهنمای نحوه مدیریت نظام  

 تدوین راهنمای وماری تحلیل اطالعات ثبت در حوزه سالمت  

 های ثبت در حوزه سالمتوری اطالعات در نظاماتدوین راهنمای فن  

 های علوم پزشکی  از اطالعات ثبت در توسع  پژوهشالعمل و راهنمای استفاده تدوین دستور 

 ووری اطالعوات، تهیو  گوزار ، نگهوداری و سیس، اجرای برنام  و جموعأتدوین دستورالعمل اخالقی و مدیریتی مربوط ب  ت

  هاهای ثبت بیماریاستفاده از اطالعات در نظام

 طراحی و اجرای برنام  وموزشی و ترویجی   -1-2-5

 ها المللی در ارتباط با ثبت بیماریکارگاه ملی و بین 4قلبرگزاری حد ا 

 های ثبتها جهت تبادل نظر و تجارب نظامولین برنام  های ثبت بیماریؤنشست مس  

 هاهای ثبت بیماریتدوین نظام اعتباربخشی برنام   -1-2-6

  هاهای ثبت بیماریتدوین برنام  اعتباربخشی و ارزشیابی برنام  

 ها ها در حمایت طلبی و ترویج برنام  ثبت بیماریبرنام  ارزشیابی دانشگاه استفاده از 

 

کلیو  : ”Persian Cohort“تحت عناوان کشاورعلاوم پزشاکی دانشاگاه  10کشوری در گروهی همانجام مطالعات  -1-3

هوا وگهوی و درموان بیماریزایی، تشخیص، پیش(، بیماریاتیولوژیشناسی )سببهای مرتبط با سالمت، مستلزم وگاهی نسبت ب  فعالیت

باشوند، افوزایش بوار ناشوی از های بهداشتی سراسر جهان با ون مواجو  میهایی ک  سیستماستش در عصر حاضر یکی از بزرگترین مالش

 شناخت برای کوهورت مطالعات انجام ،مقاومتی اقتصاد تحقق جهت در پژوهش مهم بسیار هایبرنام  از یکیهای مزمن استش لذا بیماری

 درصود 75بیش از  علل اکنون هم ک  باشدمی هابیماری ایناز  پیشگیری جهت مداخالت انجام و مزمن هایبیماری خطر عوامل و دقیق

سال است ک  در کشورهای توسوع  یافتو  وغواز و طووالنی مودت  60گروهی بیش از مطالعات هم شاست کشور در ناتوانی و میر و مرگ از

بدین منظوور  ش5دارند شرکت کوهورت مطالعات در انگلیسی نفر 30 هر از نفر یکادام  پیدا کرده و یا داردش ب  عنوان مثال، در حال حاضر 

 شده استش ریزیگروهی در دو سطح زیر برنام مطالع  هم 20در مجمو  

 نفر در هر مطالع  100،000با جمعیت حداقل : گروهی بزرگساالنانجام مطالعات هم  -

 نفر در هر مطالع  2،000با جمعیت حداقل : کودکان و گروهی نوزادانانجام مطالعات هم -

 اند:این مطالعات با اهداف زیر تدوین گردیده

؛ تقویوت شوبک  بهداشوتی کشوور از نظور علموی و رانودمان؛ علوم پزشکی کشورهای های قوی پژوهشی در دانشگاهایجاد زیرساخت -

کشوور و تربیوت نیوروی انسوانی مناسوب بو  منظوور ارتقوای خودمات بهداشوتی و توانمندسازی کارکنان مراکز بهداشتی در سطح 

پزشوکی سوالمت »مفهووم های بوزرگ کشوور و تعمویم ایجاد یک زیرساخت پژوهشی مهم، مبتنی بر جامع  در دانشگاه ؛پیشگیری

هوای موزمن )قلوب و عوروق، های مطرح علمی بورای پیشوگیری از بیماریترین رو بررسی دقیق مهم؛ در وموز  پزشکی« محور

های مزمن کلی ، کبد، ری  و اعصاب( از طریق بررسی عوامل خطر و انجام مطالعات مداخل  برای پیشوگیری از ونهوا سرطان، بیماری

سال عمور مفیود بو  طوول  10تا  5پیشنهاد مؤثرترین بست  خدمات بهداشتی جهت افزودن ؛ های مختلف ایرانیدر نژادها و قومیت
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نفور در  200،000جامع برای حوداقل  (Data Center)ای تأسیس پایگاه داده؛ عمر مفید مردم ایران )امید ب  زندگی در بدو تولد(

ای کوهورت کشووری در تعیوین شویو  و استفاده از پایگاه داده؛ کترونیک سالمتهای الای مهم برای پروندهکشور ب  عنوان پشتوان 

 روند تغییرات و پایش وضعیت سالمت در نژادهای مختلف ایران

 قرار گرفت  است: این معاونت های زیر در دستور کاردر این راستا فعالیت

 با طراحی دقیق و با حجم نمون  باالکوهورت  مطالع  انجام جهت پزشکی علوم هایدانشگاه توانایی و نیازها ،وضعیت بررسی -1-3-1

 ها و مراکز تحقیقاتی مرتبطهای الزم با دانشگاهانجام هماهنگی -1-3-2

 دانشگاه علوم پزشکی )کرمانشاه، فسا، تبریز، اهواز و زاهدان( جهت انجام مرحل  پایلوت 5انتخاب  -1-3-3

 اندازی هر مطالع برای راهفراهم نمودن تجهیزات مورد نیاز  -1-3-4

 هاهای مورد نیاز دانشگاههای علمی و اطالعاتی، ارای  اطالعات تخصصی در زمین حمایت -1-3-5

 ووری اطالعاتنام  برای جمعطراحی و توسع  پرسش -1-3-6

ووری شده توسط اری اطالعات جمعافزارهای مورد نیاز برای ورود اطالعات، نگهدطراحی یک مرکز اطالعاتی، ارای  تمامی نرم -1-3-7

 ها در یک مرکزتمام دانشگاه

 های شایع و مطالعات در حال انجامتأسیس بیوبانک مخصوص برای بیماری -1-3-8

 

معاونوت  : دانشگاه علوم پزشاکی واجاد شارای  10در (core laboratory) آزمایشگاه تحقیقاتی جامع  10اندازی راه -1-4

های های جامع تحقیقات را بوا هودف تقویوت زیرسواختطرح تأسیس شبک  وزمایشگاه 1387وزارت بهداشت از سال تحقیقات و فناوری 

گیوری اکنون با بهرهها و مراکز تحقیقاتی ب  اجرا گذاشت  استش این شبک  همپژوهش و فناوری و تسهیل ارتباطات و تعامالت بین دانشگاه

انشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور )تهران، شهید بهشتی، شیراز، اصفهان، تبریز، مشهد، کرموان، د 9 رمترمربع فضای فیزیکی د 16،300از 

 و فنواوری سوریع پیشورفت بو  توجو  بوا اهواز و مازندران( دایر و با وخرین تجهیزات پیشرفت  مورد نیاز در تحقیقات تجهیز شوده اسوتش

 در جدیودی مراکوز ،یافتو  ارتقوا موجوود هوایوزمایشگاه تا است الزم کشور هایدانشگاه در انسانی نیروی کیفی و کمی توسع  همچنین

 شوبک  یوک صوورت  بو مجموعو  ایون و ملحوق شوبک  این ب  دیگر های دانشکده و هادانشگاه و شده سیسأت شرایط واجد هایدانشگاه

 :باشدمی وزارت این نظر مد سال  5 دوره طی ذیل هایبرنام  راستا این درش شود اداره اقتصادی صرف  با و منسجم

 گرانقیمت مصرفی مواد بانک سیسأت -1-4-1

 دانشگاه 10 در اهیگوزمایش حیوانات پرور  و تولید هایمحل توسع  و سیسأت -1-4-2

 پیشرفت  کشورهای با همطراز کیفی رظن از موجود هایزمایشگاهو یارتقا -1-4-3

 دانشگاه 10 حداقل در اقماری هایدانشگاه در جامع هایزمایشگاهو توسع  -1-4-4

 داخل ب  خارج از پیشرفت  هایدستگاه با کار تکنولوژی انتقال و موز و -1-4-5

 کومک ب  بزرگ هایدانشگاه از یژتکنولو انتقال -1-4-6

 هادستگاه از %50 در حداقل دانشگاه ب  وابست  بنیاندانش هایشرکت توسط  هازمایشگاهو خودگردانی -1-4-7

 موجود مراکز وریبهره و کمیت و کیفیت نظر از ایدوره ارزیابی -1-4-8
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در راستای دستیابی بو  توسوع  : (cutting-edge science)علوم نوآورد های علمی در سطح و توسعه پیشرفت حمایت -1-5

بورای تحقیوق در ای علوم بوین رشوت همچنین تأسیس نهادهای تحقیقاتی  ،با علوم غیرپزشکی های مشترکحمایت از پروژه پایدار ملی،

از جملو  مووارد در  در دستور کار این معاونت قورار گرفتو  اسوتش (emergent fields)های نوظهور و حوزههای نووورد علوم و فناوری

 ژنووم اطالعوات پایگواه ،ی دانشوگاه شوهید بهشوتیبا همکوار ایران مغز برداری نقش  ملی مرکزاندازی نخستین راهتوان ب  دست اجرا می

 پزشوکی یوا ترمیموی طوب سسو ؤم و طورح راه انودازی نژادهای مختلف ایرانی )ایرانوم( با همکاری دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 شاره کردشا پزشکی علوم دانشگاه س  در ترمیمی پزشکی و بنیادی هایسلول انستیتو توسط( Regenerative Medicine) بازساختی

 

و مادیریت خادمات  اپیادمیولوژیک ،در تحقیقاات باالینی پرونده الکترونیک سالمتبرای به کارگیری بسترسازی  -1-6

نخسوتین  اگرم ای داردش تحقیقات بالینی در وستان  عصری است ک  پرونده الکترونیک سالمت نقش مهم و فزاینده: درمانی -بهداشتی

های اولی  از بیمار است، ولی بو  مراقبتوری و مهمترین هدف پرونده الکترونیک سالمت، بهبود فرایندهای مراقبت از بیمار و افزایش بهره

 داردش پرونوده درموانی -بهداشوتی خودمات مودیریت و اپیودمیولوژیک ،های الکترونیک فواید بسیاری برای تحقیقات بالینیکارگیری داده

 و دامنو  در یبزرگو هوایپیشرفت ب  و ایجاد کرده پژوهش محیط واز بیمار  مراقبت بین یجدید خط اتصال تواندمی سالمت رونیکالکت

 انجوام تا یتحقیقات هایفرضی مند نظام های الکترونیک بسیار وسیع بوده و از ایجادمزایای ب  کارگیری دادهش بیانجامد پژوهش از وریبهره

  ششودالکترونیک را شامل می هایداده براساس مطالعاتکل 

شورو   1385از سوال کشوور در سوالمت حوزه اطالعات فناوری طرح بزرگترین عنوان ب ( سپاس) سالمت الکترونیک پرونده سامان طرح 

معاونوت تحقیقوات و فنواوری برداری قرار گرفتو  اسوتش مورد بهره دانشگاه علوم پزشکی کشور 46در تاکنون « سپاس»افزار میانو  شده

 بورای یمسوتحکم زیرساخت ،سالمت الکترونیکی پرونده طریق از شده ایجاد سالمت اطالعات یکپارم  نظامدرنظر دارد تا با ب  کارگیری 

 های پیشنهادی عبارتند از:برنام ش فراهم نماید زیستی و پزشکی دانش تولید

 الکترونیک سالمتبرداری از پرونده های بهرهتدوین سیاست -

 روزرسانی و نگاهداشت مرجع کدینگ سالمتب  -

 «سپاس»ارای  پیشنهاد برای ساخت داشبوردهای تحقیقاتی بر روی  -

 

 توسعه و حمایت از نیروی انسانی :2 هدف

 دکتورای ترکیبوی دوره -1دو برنامو  وموزشوی ایون دوره  :(Clinician Scientist) اندازی دوره پزشک محققتدوین و راه  -2-1

 محقووق -متخصووص وموووز  دوره -2 و پزشووکی دانشووجویان مقطووع بوورای (MD, PhD program)  پژوهشووی دکتوورای -پزشووکی

(Clinician-Scientist Training Program )دهدش هدف از ایون برنامو ،را ارای  می بالینی هایفلوشیب یا و دستیاری مقاطع جهت 

 هوایرشت  در محقق انسانی نیروی وموز  طریق از کشور در زبده محققین تعداد افزایش و کشور در پزشکی علوم وینده رهبران وموز 

 پزشوکی بو  ورود جهت نخب  و برتر پزشکی التحصیالن فارغ و دانشجویان برای فرصت بالینی، ایجاد پزشکی مختلف سطوح در و مختلف
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 در مناسوب شغلی هایفرصت و وموزشی امکانات ایجاد با کشور از خارج ب  نخب  جوانان مهاجرت روند از وکادمیک و همچنین جلوگیری

 استش کشور داخل

 

ن دوره بوا هودف تربیوت پژوهشوگران : ایو(Postdoctoral Research)اندازی برنامه تحقیقااتی پساادکترا تدوین و راه -2-2

رسانند و از نظر پژوهشی، وموزشوی و شود تا افرادی ک  این دوره را با موفقیت ب  اتمام میای در مراکز تحقیقاتی دانشگاهی اجرا میحرف 

سب کنندش از معیارهای ورود گیرند، امتیازات الزم برای جذب در فراخوان هیأت علمی را کاخالقی مورد تأیید ون مرکز و دانشگاه قرار می

 تخصص بالینی استشیا تخصص/ فوق (PhD)در این برنام  داشتن مدرک دکترای تخصصی 

 

 تخصصوی یادکتور دوره ایجواد از هودف :(PhD by Research) پژوهشای تخصصای دکترای دوره ارتقای کیفی برنامه -2-3

 و تحقیوق پیشورفت  هوایرو  بوا شودن وشونا و خاص ایزمین  در مرتبط علوم ب  یافتن احاط  ضمن ک  است افرادی تربیت پژوهشی،

 رهبوری گرفتن دست در و جامع  ب  مبتال مشکالت حل جهت بستری ووردن فراهم ضمن بتوانند پژوهشی مبانی جدیدترین ب  دستیابی

 جهوت درگوامی  سالمت ارتقای هدف با کاربردی و پای  علوم بین زدن و پل نوین هایرو  و توسع  ارتقا یزمین  در نوووری با پژوهش،

 بورای خودبواوری روحی  یاحیا و هادانشگاه و تحقیقاتی مراکز علمی ارتقای و دانش مرزهای گستر  و پایدار توسع  و کشور خودکفایی

 طریوق از مهوارت و دانوش پژوهشوی، کسوب تخصصوی دکتورای دوره هایفعالیت اصلی محور شبردارند دانش جهان هایتازه ب  دستیابی

 توا اسوت دوره این دانشجویان وموزشی هایکاستی کردن برطرف یوسیل  وموز  و است خاص رشت  در یک نوووری و هدفمند پژوهش

 سوازمان/ مؤسس / 38اندازی دوره دکترای تخصصی پژوهشی برای در حال حاضر، مجوز راه شسازد هموار دوره اهداف ب  وصول برای را راه

مشوغول بو  دانشوجو  568مرکز تحقیقات فعال دارای دانشوجو( داده شوده و  171) مرکز تحقیقاتی 202و  علوم پزشکی کشور دانشگاه/

اسوتاد راهنموا تواکنون  633دانشجو اسوت و  1126الذکر پذیر  دانشجو در واحدهای فوقمصوب تحصیل در این دوره هستندش ظرفیت 

 های زیر تدارک دیده شده است:برنام  در این راستامورد تأیید قرار گرفت  استش 

ی تخصصوی ادکتور یی تخصصی پژوهشی از طریق بازدیدهای متناوب کمیتو  نظوارت و ارتقوااهای دکترکیفی دوره یارتقا -2-3-1

 پژوهش محور معاونت تحقیقات و فنووری

 انگیزه رقابت برای ارتقای کیفیت جادب  منظور اینام  برتر پایان 100میلیون تومان اعتبار برای حداقل  50اختصاص -2-3-2

از طریق تربیت دانشجویان دکتری تخصصی پژوهشوی  3و 2های تیپ های تحصیالت تکمیلی ب  ویژه در دانشگاهتوسع  دوره -2-3-3

 در مراکز تحقیقاتی مجری 

  های علوم پزشکی کشورشگاهحقیقاتی مصوب شورای گستر  دانمراکز ت %80ی تخصصی پژوهشی در ادکتردوره اندازی راه -2-3-4

 ها و مراکز تحقیقاتی ی تخصصی پژوهشی در دانشگاهافراهم ووردن امکان جذب فارغ التحصیالن دکتر -2-3-5

 های دانش بنیان جذب فارغ التحصیالن با تشکیل شرکت -2-3-6

 ریزی جهت جذب دانشجوی خارجیبرنام  -2-3-7

  المللیبین هایریزی جهت افزایش طرحبرنام  -2-3-8
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 نتوایج بررسوی متعاقب، بدین منظور :ها به خصوص استادیاران جوانتوانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه-2-4

 اسوتخراج را رهبوری و حاکمیوتهمچنوین  علوم، تولید محور دو در هادانشگاه ضعف نقاط تحقیقاتی، مراکز و هادانشگاه ساالن  ارزشیابی

 شمیکنیم یزیربرنام  و پیشنهاد 3و  2های تیپ ب  خصوص برای دانشگاه را نیاز مورد هایدوره و کرده

  3و  2های تیپ های توانمندسازی اعضای هیات علمی ب  ویژه در دانشگاهمدیریت و حمایت از برگزاری کارگاه -2-4-1

های توانمندسازی پژوهشی برای دانشجویان سال اول تخصص بالینی در شهریورماه هور سوال برگزاری کارگاه ریزی جهتبرنام  -2-4-2

 های وموزشی()با هماهنگی با معاونت

ها پس از انتشار اولین مقال  تحقیقاتی بوا ودرس اهدای گرانت تحقیقاتی ب  استادیاران دانشگاه :(start up)گرانت شرو  ب  کار  -2-4-2

 ISI web of scienceو  MEDLINEدانشگاه در مجالت نمای  شده در 

 

برگوزاری سوالیان  جشونواره تحقیقواتی علووم معاونت تحقیقوات و فنواوری   :حمایت از دانشمندان برتر علوم پزشکی کشور -2-5

 هوایفعالیت معرفی جهتدوره جشنواره با هدف تجلیل از محققان برجست  کشور و  19پزشکی رازی را در دستور کار خود داردش تاکنون 

از های ارزیابی محققان برتر در طول پنج سال وینده برگزار شده و ادام  برگزاری سالیان  ون با ارتقای شاخص پزشکی علوم برتر تحقیقاتی

 استش  های این معاونتجمل  برنام 

در نظور ای های تحقیقواتی ویوژهبودج  (15باالتر از  hشاخص معیار با )برجست  علوم پزشکی  افزون بر ون، ب  منظور تشویق دانشمندان

 شده استشگرفت  

 

از های اخیور در سوال المللیبینبا مراکز علوم پزشکی های مشترک سهم پژوهش :تعامل گسترده با مراکز معتبر علمی جهان -2-6

، بو  حوداکثر رسواندن سوهم ایوران از این برنام هدف از (ش 1، نمودار 1است )پیوست داشت   و روند کاهشی رشد مناسبی برخوردار نبوده

 ،حووزه سوالمت های جهوانیمالشپیشرو در ها و مراکز پژوهشی دانشگاهالمللی با های بینو سود حاصل از همکاری های سالمتپژوهش

 های زیر تدارک دیده شده است:همچنین افزایش دسترسی ب  دانش و فناوری روز دنیا استش در این راستا برنام 

 المللیهای بینم پژوهشانجابررسی مشکالت و موانع اجرایی  -2-5-1

 ها و مراکز معتبر علوم پزشکی در دنیا راهکارهای اجرایی توسع  و تقویت تعامل با دانشگاهارای   -2-5-2

 ارای  الگوهای موفق  و المللجهت وموز  تعامالت پژوهشی در سطح بین سمینار و کارگاهبرگزاری  -2-5-3

 المللی تحقیقاتهای بینتسهیل و تقویت شبک  -2-5-4

هوای دعوت از ونوان جهوت انتقوال دانوش و فناوریشناسایی محققان ایرانی موفق در حوزه علوم پزشکی در خارج از ایران و  -2-5-5

 نوین

 ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط در داخلتال  برای برقراری ارتباط محققان ایرانی خارج کشور با دانشگاه -2-5-6
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 سالمتتوسعه فناوری : 3 هدف

 محاسوب  :سازی و تسهیل ارتباط محققان و مراکز تحقیقاتی با صنعتتقویت سازوکار ارتباط با صنعت با تأکید بر روان  -3-1

 و اسوت گرفت  خود ب  رشدی ب  رو روند سازیتجاری ک  دهدمی نشان پنجم تا دوم هایبرنام  طی کشور در وریافن تجارت هایشاخص

 بوا توسوع  و تحقیوق هوایفعالیت میان ارتباط مهم نکت ش است گرفت  قرار جدی کیدأت مورد توسع  پنجم برنام  در وریافن سازی تجاری

 رونود بو  نسوبت کامول شناخت با باید تحقیقاتی هایتال ش است( کننده مصرف و صنعت بخش) مشتریان وینده و حال حقیقی نیازهای

 نخواهود تبودیل افوزوده ارز  بو  کار حاصل صورت این غیر در مراک  باشد همراه مصرف بازار از کافی اطالعات و وریافن و علوم توسع 

 فرهنگوی، اجتمواعی، وکوار، کسوب وری،افنو زیرساختی، متعدد عوامل از متأثر و پیچیده فرایندی ،وریافن سازیتجاری است بدیهی ششد

 .باشد تجاری هایموفقیت مانع دیگر سوی از و عامل هم سو یک از تواندمی کدام هر ک  است تاریخی و سیاسی

 انودازمشم توانمی ونها رفع با ک  دارد وجود صنعت با ارتباط ایجاد برای عالی وموز  مراکز سوی از بسیاری های محدودیت و مشکالت

های علوم پزشکی دانشگاهارزیابی نقاط ضعف و قوت دفاتر ارتباط با صنعت در ش داشت امید هابرنام  و اهداف تحقق ب  و ترسیم را مناسبی

 های این معاونت استشو انجام اقدامات الزم ب  منظور تسهیل ارتباط محققان و ایجاد انگیز  در ونان از جمل  برنام 

 

ثیر واحدهای کومک کسب و کار در أاهمیت و ت :های بزرگ علوم پزشکیدر دانشگاه (Incubators)توسعه مراکز رشد  -3-2

اندازی مراکز رشد ایران با این هدف صورت گرفت  ک  شاید بتوان با حداقل فضا و اقتصاد ملی کشورها بر هیچ کس پوشیده نیستش راه

م یافت  برای اندازی واحدهای کومک کسب و کار فراهم نمودش تاسیس این مراکز تالشی نظاامکانات، محل مناسبی را برای ایجاد و راه

شناسایی و استفاده از فناوری های نوظهور و تقویت حوزه های مختلف از جمل  تحقیقات راهبردی برای کسب بیشترین منافع اقتصادی، 

های اجتماعی و علمی برای جامع  استش بدیهی است با افزایش تعامالت و ارتباطات بین این مراکز تقویت و حضور مؤثر ونان را در مرخ 

 صادی کشور باعث می گرددش اقت

 و بقا برای جوان های شرکت ب  کمک رشد با مراکز .است تجاری های شرکت توسع  دینامیک فرایند مراکز رشد،

 سرمای  ب  دسترسی مدیریتی، خدمات مراکز این .کنندمی حمایت ها ون از تاسیس اولی  دوران طول در رشدشان

 ب  دسترسی اشتراکی، اداری خدمات قبیل از خدماتی همچنین ونها شوورند می فراهم را فنی پشتیبانی خدمات دیگر و

کنندش از این رو دولت وظیف   می ارائ  یک ساختمان در همگی گستر  قابل فضای و پذیر انعطاف های اجاره تجهیزات،

ها را مورد توج  و توسع  قرار داده ب  دانشگاهحمایت از این مراکز را در برنام  های خود قرار داده و در اولین گام، مراکز رشد وابست  

ها اضاف  خواهند ها و یا مراکز بزرگ صنعتی نیز ب  مراکز رشد وابست  ب  دانشگاهاستش بدیهی است در وینده مراکز رشد برخاست  از پارک

 های زیر در دستور کار قرار دارد:در این راستا برنام شدش 

 مرکز رشد در هر سال(  10د فناوری )حداکثر تأسیس و توسع  مراکز رش -3-2-1

هوای علموی و فنواوری توا پایوان برنامو  و تال  برای افزایش کمی و کیفی پارک سال  5پارک فناوری طی دوره  2تأسیس   -3-2-2

 هش  ش 1404انداز مشم

های دانوش سوالمت توا پایوان در دوره پنج سال  و تال  برای افزایش کمی و کیفی شهرکشهرک دانش سالمت  1تأسیس  -3-3-3

 شهش   1404برنام  افق 
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تواننود بوا شرکت های فناور مستقر در مراکز رشد و یا بیرون از ون، می :های دانش بنیان تازه تأسیسحمایت مالی از شرکت -3-3

  و در پیشرفت کشور سوهم بوهای دانش بنیان، از تسهیالت متنو  در نظر گرفت  شده در قانون سود برده تبدیل وضعیت خود ب  شرکت

خصووص   هوا بوب  حمایت از تشوکیل و توسوع  شورکت ها بویژه این وزاتخان  موظفسزایی داشت  باشندش ب  همین دلیل کلی  وزارتخان 

اهد های دانش بنیان حمایت خوو در این مسیر هم ب  لحاظ مالی و هم ب  لحاظ مدیریتی و قانونی از شرکت بودههای دانش بنیان شرکت

های دانش بنیان، مسئولیت خاص کارگزاری ارزیابی را کسب نمووده و مبوادرت دفتر توسع  فناوری با توج  ویژه ب  موضو  شرکتنمودش 

باشد تا بتوانود بو  سیس دبیرخان  کرده استش قدم بعدی این دفتر، تربیت کادر مجرب و ایجاد تیمی ماالک و مبرز در این زمین  میأب  ت

 ی خود در این مسیر ب  نحو مطلوبی عمل نمایدشوظایف حمایت

 های زیر در دستور کار قرار دارد:در این راستا برنام 

سال های دانش بنیان تا پایان و تال  برای ارتقای کیفی و کمی شرکت سال  5شرکت دانش بنیان در دوره  200تأسیس  -3-3-1

 هش  ش1404

  سال  5دانش بنیان تا پایان برنام  های های شرکتتدوین دستورالعمل -3-3-2

 

 توسعه منابع مالی تحقیقات سالمت :4 هدف

های علوم پزشکی )اعم از درآمد عمومی و اختصاصی( باه امار حمایت از اختصاص حداقل یک درصد بودجه دانشگاه -4-1

 حالوت تورینخوشبینان  در ون از بهداشت وزارت سهم ک  است دالر میلیارد یک تنها کشوری بودج  از تحقیقات سهم مجمو  :پژوهش

 میوزان از دیگور سوی از شاست ومریکا و اروپا در معمولی محقق 40 سال یک تحقیقاتی بودج  با برابر این ک  بود خواهد دالر میلیون 85

 اسوت اجرایوی هوایدسوتگاه سوایر از کمتور مراتوب ب  بهداشت و علوم وزارتخان  دو سهم کشور بودج  از پژوهش سهم دالر میلیارد یک

 وزارت سوهم افوزون بور ون،ش شوودمی انجام وزارتخان  دو ایننهادهای زیرمجموع   در اصلی تحقیقات ک  حالی در(؛ 1، جدول 1)پیوست 

 وزارت بودجو  کول انودازه بو  انتظوامی نیروی پژوهشی بودج  ک  حالی در است درصد 13 حدود تنهااز فصل تحقیقات بودج   بهداشت

 شاست بهداشت

متوسط سوهم ( ولی 2، جدول 1درصد رشد مواج  بوده )پیوست  7در مجمو  با  1393گرم  اعتبارات پژوهشی وزارت بهداشت در سال 

درصد کاهش یافت  استش کمترین سهم تحقیقات از اعتبوارات کول  8/0درصد ب   1از های علوم پزشکی تحقیقات از اعتبارات کل دانشگاه

های علوم پزشکی ایرانشهر، بهبهان، الرستان و مراغ  با صفر درصد و بیشترین ون بو  دانشوگاه علووم پزشوکی شوهید شگاهدانشگاه ب  دان

دانشوگاه علووم  57مقایس  سهم بودج  تحقیقات از کل اعتبوارات  ( اختصاص داردش1393در سال  %1/3و  1392در سال  %4/4بهشتی )

و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشوتی بوا این سهم  افزایش %7/0نشگاه علوم پزشکی ایران با دا ک  استون بیانگر  1393 در سال پزشکی

افوزون ش اندبرخوردار بوده 1392نسبت ب  سال  ، از بیشترین تغییرات ب  ترتیب مثبت و منفیسهم تحقیقات از اعتبارات کل %3/1کاهش 

و یا بوا تغییور منفوی بدون تغییر  1392نسبت ب  سال ( %7/80دانشگاه ) 44از کل اعتبارات  سهم بودج  تحقیقات 1393در سال  بر ون،

  (3، جدول 1روبرو بوده است )پیوست 

( قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یوک درصود 5ی موضو  ماده )یهای اجرا، کلی  دستگاه1392قانون بودج  سال  116طبق ماده 

ها و اعتبارات خود را برای انجام امور پژوهشی و توسع  فناوری هزین  نمایندش ایون اعتبوارات عوالوه بور بودجو ( از %3( تا س  درصد )1%)
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پیگیوری اجرایوی شودن ایون مواده قوانونی در معاونت تحقیقوات و فنواوری ، از همین رو های مصوب پژوهش در هر دانشگاه استشردیف

 تشها را در دستور کار خود قرار داده اسدانشگاه

 

هوای موجوود در با توجو  بو  ظرفیت :حمایت از تشکیل مراکز تحقیقات علوم پزشکی )پایه و بالینی( در بخش خصوصی -4-2

های تحقیقواتی در های خصوصی، توسع  زیرسواختهای تجهیزات پزشکی و بیمارستانهای دارویی، شرکتبخش خصوصی شامل شرکت

هوای کول پژوهشوی را افوزایش خواهود دادش شود و هم ظرفیتش خصوصی در تحقیقات میاین واحدها هم موجب استفاده از ظرفیت بخ

ها خواهود بوودش مبنوای ایون برنامو  بو  صوورت دریافوت نظارت بر این مراکز از نظر رعایت اصول اخالقی همچنان جزو وظوایف دانشوگاه

 20تا سقف  1393شود تا پایان سال بینی میاشدش پیشبها میدرخواست و بررسی و تصویب مراکز در معاونت و شورای گستر  دانشگاه

رود تا پایان افزایش دادش در مجمو  انتظار می %50مرکز تحقیقات علوم پزشکی غیردولتی تشکیل شده و ساالن  بتوان این تعداد را حدود 

 مرکز تحقیقات علوم پزشکی غیردولتی تشکیل شودش 50-60حداقل  1398سال 

 

 و فنواوری علوم، نظواموفرینان نهادهای غیردولتی یکی از نقش: های سالمتو مؤسسات خیریه حامی پژوهش تقویت نهادها -4-3

اقدامات های سالمت های مردمی و اختصاص ون ب  پژوهشیافت  در زمین  جذب کمکروندش کشورهای توسع ب  شمار می سالمت نوووری

های مردمی و خیری  در انگلستان است ب  طووری ترین موارد کمکپزشکی یکی از متداولهای ، پژوهشبرای مثال اندشوسیعی انجام داده

انجمون ش 6کننودمی اهوداهوای پزشوکی ی خیری  پژوهشهاسازمانپوند ب   10ماهیان   میلیون از مردم این کشور ب  طور متوسط 4/9ک  

خیری  است کو  برخوی از  125متشکل از  (Association of Medical Research Charities) انگلستان تحقیقات پزشکی خیری 

 اندشمتمرکز شوده (experimental treatments)های تجربی ونها ب  طور اختصاصی در یک حیط  مثل تحقیقات سرطان و یا درمان

 پزشکی نمووده اسوتصرف پژوهش در علوم ب  طور مستمر بیش از یک میلیارد پوند در سال  2008-2012 هایاین انجمن در طی سال

 هایی ک  در این زمین  در دستور کار معاونت تحقیات و فناوری قرار دارد عبارتند از:ش فعالیت7(2، نمودار 1)پیوست 

 های علوم پزشکی در دنیامطالع  ساختار و فعالیت نهادهای خیری  پژوهش -4-3-1

 در ایران و ارای  راهکارها های سالمتهای ایجاد نهادهای خیری  پژوهشمطالع  مالش -4-3-2

 شناسایی نهادهای خیری  فعال در امر سالمت در کشور  -4-3-3

 وموختگان دانشگاه حامی پژوهش ل انجمن دانشیتال  در جهت تشک -4-3-4

 نام و عالقمند ب  فعالیت در نهادهای خیری شناسایی و دعوت از اساتید ب   -4-3-5

 های سالمتاندازی نهادهای خیری  پژوهشبرای ترویج راهی سمینارهای کشوری برگزار -4-3-6

 

جذب بودجه از نهادهای دیگر از جمله شهرداری، استانداری، صندوق حمایات از پژوهشاگران و معاونات علمای و  -4-4

بودجو  (، جوذب 2-3و پیوست  1-4نظر ب  عدم تخصیص مناسب اعتبارات پژوهشی ب  وزارت بهداشت )بند : فناوری ریاست جمهوری

 از سایر نهادها در برنام  این معاونت قرار گرفت  استش

                                                           
6 https://www.cafonline.org/publications/2012-publications/uk-giving-2012.aspx 
7 http://www.amrc.org.uk/our-members/sector-data/research-spend 
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 نتایج تحقیقاتدهی گزارشو تحقیقات سالمت ارتقای کیفیت  :5 هدف

مشمگیر بوده های اخیر رشد کمی تحقیقات علوم پزشکی کشور در سال :سالمتارتقای ارزشیابی تحقیقات و محققان حوزه  -5-1

و ویوا تحقیقوات بو   کیفیت تحقیقات سالمت هم ب  میزان کمیت ون رشد کوردهک  ویا  بوده از جمل  اینمطرح  هاییولی همواره دغدغ 

اگر م  دغدغ  افزایش ارز  تحقیقات و کاهش ضوایعات ون یوک حل مسایل و معضالت بومی کشور در زمین  سالمتی منجر شده استش 

سوال  8بو  دنبوال  و ش در ایون راسوتارسودب  نظر میضروری این مالش  ولی راهکارهای ملی و بومی جهت مقابل  با 8دغدغ  جهانی است

در دسوتور کوار قورار ها و مراکز تحقیقات دولتی، تمرکز بر ارزیابی کیفوی تحقیقوات های علوم پزشکی در دانشگاهارزشیابی کمی پژوهش

 اقدامات الزم در این خصوص عبارتند از:ش گرفت  است

 المللیالگوهای اجرایی ارزشیابی تحقیقات و محققان در کشورهای پیشرفت  و همچنین در سطح بینمروری بر مطالعات و  -5-1-1

 طراحی و تدوین معیارهای ارزشیابی کیفی تحقیقات و محققان علوم پزشکی -5-1-2

 اجرای برنام  در مقیاس کومک و بازبینی و بازنگری معیارها در صورت لزوم  -5-1-3

  سالمت ب  منظور ب  کارگیری ون در سطح ملی حوزه محققان و تحقیقات ن معیارهای ارزشیابیاستاندارد نمود -5-1-4

 سالمت حوزه محققان و تحقیقات ارزشیابی انجام در علمی نهادهای و غیردولتی بخش ظرفیت از شناسایی و استفاده -5-1-5

 

پیشوبرد عودالت در  برقوراری و سطح سالمت جامعو  و یارتقا: (HSR)سالمت  نظام تحقیقات وکیفی کمی ارتقایو  توسعه -5-2

  خدمات مورتبط یعملکرد مدیریت ارا یارتقا مین دانش الزم برای بهبود وأورمانی نظام سالمت است ک  از طریق ت سالمت، هدف غائی و

های غیرواگیور افزون بیماریجمل  شیو  روز های جدی ازش در حال حاضر سالمت با تمامی ابعاد ون دمار مالششودبا سالمت حاصل می

های فووق نیازمنود ش رویارویی با مالشاست هاافزایش هزین  افزایش تقاضای جامع  برای دریافت خدمات و های واگیردار،بعضی بیماری و

  باشود،هوا داشوت  توانود نقوش مهموی در رویوارویی بوا ایون مالشک  میمحورهای پژوهشی  باشدش یکی ازمستمر می جانب  وتال  هم 

سوالمت یوک جامعو  از طریوق  یارتقوا تحقیقاتی است ک  هدف اصلی ون بهبود و ،تحقیقات نظام سالمت استشتحقیقات نظام سالمت 

  دهنده خدمات استش توانایی تحقیقات نظام سوالمت بو  عنووان ابوزاری بورای ایجواد اصوالح نظوام یی نظام ارایکارا افزایش اثربخشی و

  شده استش وج  تمایز این نو  تحقیقات از تحقیقات مرسوم در علوم پزشوکی در تمرکوز مسوتقیم یکیفیت خدمات ارا یارتقا مدیریت و

: این تحقیقات عبارتند ازهای ویژگیمرتبط استش این تحقیقات بایستی دارای برنام  مداخل  باشدش  این نو  تحقیق بر حل مسائل عینی و

 توسع  ولذا ش سادگی درک نتایج ، قابلیت دسترسی وییگرایی وکاراعینیت گرایی، بهنگامی،مشارکت یی،گراتیم گرایی،گرایی، عملاولویت

 5 دوره طوی ذیول هوایبرنام  راستا این در مشکالت نظام سالمت گرددش مسائل و تواند منجر ب  حل بسیاری ازمیها این پژوهش یارتقا

 باشد:می نظر مد سال 

 های کمی وکیفی با تدوین شاخص های علوم پزشکی کشورسالیان  وضعیت تحقیقات نظام سالمت در دانشگاهارزیابی   -5-2-1

سالیان   و  ماهارزیابی شش های علوم پزشکی کشور وهم  دانشگاه ایجاد شورای سیاستگذاری تحقیقات نظام سالمت در  -5-2-2

 های ون فعالیت

                                                           
8 Research: increasing value, reducing waste. Series of five papers in The Lancet 2014, Volume 383, Issue 9923 
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توال  در جهوت جوذب  و نظام سالمت در کشوور تحقیقات دارای اولویت در پژوهش ب بودج   %20حمایت از اختصاص   -5-2-3

 جمل  شهرداری، استانداری وششششششششش  بودج  از سایر نهادها از

 های زیر انجام خواهد شد:در این راستا فعالیت: های تحقیقاتی نظام سالمتتدوین اولویت نیازسنجی و  -5-2-4

 های تحقیقاتی موجود در سال اول برنام  بررسی اولویت 

 های تحقیقاتی جدید در سال دوم برنام تدوین اولویت بازنگری و 

 های زیر انجام خواهد شد: در این راستا فعالیتنظام سالمت: ها در تحقیقات توانمندسازی دانشگاه  -5-2-5

  در سال اول برنام  های ارزیابی اقتصادی خدمات در نظام سالمتکارگاه رو  6برگزاری 

 های تعیین اولویت در سال اول برنام رو  کارگاه نیازسنجی و 6برگزاری 

  ی با تحقیقات نظام سالمت در سال اول برنام یکارگاه وشنا 6برگزاری 

 مدیریت تحقیقات نظام سالمت   MPHدر پژوهش با ایجاد دوره  ای گرائیتوسع  نیروی انسانی با هدف حرف   -5-2-6

طالح   90تلال    اي ودار تحقيقات نظام سالمتت تطققال اولويت هایحمایت از طرح   -5-2-7

 طح  تل (  10 تطقق  اي  و

 

،  MEDLINEالمللیهای بیننمایهعلوم پزشکی برتر برای نمایه شدن در  پژوهشی-مجله علمی 50 حداقل حمایت از -5-3

ISI Web of Science  وScopus مجلو  علموی 322 ،1392توا پایوان سوال : آنهااکیفیت ارتقای مستمر  حفظ و و همچنین- 

و   ISI WOSمجلو  در Scopus، 23مجل  در نمای   87پژوهشی در حوزه علوم پزشکی مجوز انتشار دریافت کرده است ک  از این تعداد 

دانوش  فراملویالمللی منجور بو  انتشوار های بیناز ونجایی ک  نمای  شدن مجالت ایرانی در نمای  اندشنمای  شده PubMedمجل  در  66

پژوهشی برتر در حوزه علووم  -مجل  علمی 50حداقلتولید شده در کشور و در نتیج  سهم باالتر در تولید علم دنیا خواهد شد، حمایت از 

عوالوه بور حمایوت از  حفظ و ارتقای مستمر کیفیت مجالت نمای  شودهو  المللیبین هاینمای پزشکی و تقویت ونها برای نمای  شدن در 

در این راستا الزم است سایت و نرم افزار مجالت ب  طوور  در دستور کار این معاونت قرار گرفت  استشاند مجالتی ک  در گذشت  نمای  شده

 مان  مرکزی مجالت منتقل شودشکامل فعال و استاندارد شده و اطالعات الزم ب  صورت وسان ب  سا

 

ارتقوای نظوام داوری  :های داوری علمی در حوزه تحقیقات و فناوری سالمتو اصالح فرایند و سیاستاستانداردسازی  -5-4

 رودش درافزایش کیفیت و در نتیج  ارزشمند شدن نتایج تحقیقات و فناوری ب  شمار مییکی از عوامل مؤثر در  (peer review)همتراز 

 های زیر در دستور کار معاونت قرار گرفت  است:این راستا فعالیت

هوا و (؛ برای نمون  امکوان درج نظورات بور طرحpublic reviewتدوین سازوکارهای الزم برای داوری عمومی تحقیقات ) -5-4-1

 مقاالت ارای  شده در مجالت داخلی و پرتال اطالعات پژوهشی پزشکی کشور

های مختلف علوم پزشکی و دعووت از ونهوا بورای مشوارکت در برگوزاری شناسایی محققان توانمند در داوری علمی حیط  -5-4-2

 های توانمندسازی کارگاه
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دهوی تحقیقوات سوالمت )وخورین فهرسوت توصی  اکید ب  مجالت علوم پزشوکی در بو  کوارگیری اسوتانداردهای گزار  -5-4-3

 9(ووری شده استجمع EQUATOR Networkکیفیت و شفافیت تحقیقات سالمت یا توسط شبک  ارتقای استانداردها 

هوای تحقیقواتی و مقواالت ح( طرopen peer reviewسازی و وشکار نمودن داوری علموی )تشویق و حمایت از شفاف -5-4-4

 مندرج در مجالت علمی 

 

های علمی علاوم پزشکی و واگذاری کار به انجمنهای دولتی در اداره مجالت علمی علوم گری دانشگاهتصدیکاهش  -5-5

   پزشکی و مؤسسات غیردولتی

 

پزشوکی موورد توجو  روز -هوای زیسوتهای اخیر بحث اخالق در پژوهش ب  ویژه حوزه پژوهشدر ده  :توسعه اخالق پزشکی -5-6

های منتهوی موجود در مورد تأثیر پژوهش هاینگرانیهای روزافزون علوم پزشکی و افزون قرار گرفت  استش این مسأل  با توج  ب  پیشرفت

های حوزه علوم پزشکی را روزافوزون های انسانی،  اهمیت وجود ساختارهایی برای نظارت بر پژوهشها ب  ویژه بر وزمودنیب  این پیشرفت

ورالعمل هوای مقتضوی را بورای ساخت  استش از سوی دیگر سازمان بهداشت جهوانی و دیگور نهادهوای بوین المللوی اسوتانداردها و دسوت

اندش در همین راستا کمیت  ملوی اخوالق در پوژوهش هوای ها ب  کشورهای عضو پیشنهاد کردهجلوگیری از وثار سوء احتمالی این پژوهش

در وزارت بهداشت، درمان و ومووز  پزشوکی شوکل بهداشت میالدی و با هماهنگی سازمان جهانی  1990پزشکی از اواخر ده   -زیست

های کشور را بر ها و پژوهشکدهمجموع  در دانشگاههای زیرت کمیت ذاری، راهبری و نظارت بر فعالیگفت  است و امروزه وظیف  سیاستگر

 های اخالق متمرکز کرده استششبک  کمیت  یعهده دارد و راهبردهای خود را حول ارتقا

سفان  با توج  ب  توسع  أموضو  اخالق در انتشار وثار پژوهشی استش متاز سوی دیگر ونچ  ک  در سال های اخیر اهمیت ویژه یافت  است 

هوای مهوم حووزه اخوالق در های گوناگون، موضو  تخلفات پژوهشی ب  یکی از دغدغ ها و تشویق این توسع  کمی با رو کمی پژوهش

الزم برای پیشگیری و سازو کار الزم برای برخورد پژوهش تبدیل شده و نیازمند توج  ویژه استش در این راستا اقدامات عملی و تحقیقاتی 

های علوم پزشوکی در حیطو  وظوایف خوود توال  دارد کو  ضومن با این تخلفات مدنظر قرار گرفت  استش کمیت  ملّی اخالق در پژوهش

های حوزه علوم پزشوکی هشها بر رعایت استانداردهای اخالقی در هم  پژوهای انسانی در پژوهشها ب  ویژه وزمودنیحفاظت از وزمودنی

کشور تال  کند تا وثار منتشره نیز واجد اصول اخالقی و حفظ حقوق نویسندگان و پدید وورندگان ونها باشد و در ضمن از کیوان علموی 

هوای علووم ی کاری خود حفاظت نمایدش در این راستا راهبردهای ذیل در جهت توسع  کمی و کیفوی اخوالق در پوژوهشکشور در حوزه

 شکی در برنام  معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و وموز  پزشکی کشور قرار داردشپز

 های اخالق در پژوهش دانشگاهی و سازمانیتوسع  نظام ارزشیابی کمیت  -

 های اخالق دانشگاهی توانمندسازی و حمایت از کمیت  -

 در محققین کشور افزایش دانش، بینش و عمل ب  استانداردهای اخالقی در پژوهش -

 های تحقیقاتی های علوم پزشکی برای بررسی پروژههای اخالق در پژوهشتدوین برنام  های راهبردی ملی برای کمیت  -

 های علوم پزشکیهای اخالق در پژوهشافزاری برای مدیریت یکپارم  کمیت ایجاد زیرساخت نرم -

 پژوهشی ی راهبردی برای ب  حداقل رساندن تخلفاتتدوین برنام  -

 سازی و پیشگیری از وقو  تخلفات پژوهشیتوانمندسازی محققین برای وگاه -

                                                           
9 http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/08/Catalog-of-RG-update-23-August-2013.pdf 

http://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2013/08/Catalog-of-RG-update-23-August-2013.pdf
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 ها و نشریات علوم پزشکی کشور برای ب  حداقل رساندن تخلفات پژوهشیتوانمندسازی دانشگاه -

 انتقال تجربیات وزارت بهداشت، درمان و وموز  پزشکی در این حوزه ب  سایر ذی نفعان علمی کشور -

 ها و تجربیات جهانی ب  داخل کشورالمللی و انتقال فناوریبین توسع  روابط -
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  جداول و نمودارها -1پیوست 

)برگرفتاه از  2004-2012های المللی مستندات منتشر شده در حوزه علوم پزشاکی در ساالدرصد تعامالت بین -1نمودار 

SCImago Journal & Country Rank ) 

 

 

 (1393وزارت علوم و بهداشت از فصل توسعه علوم و فناوری ) مقایسه سهم اعتبارات -1جدول 

 سهم از فصل میلیون ریال عنوان

 %38 8،767،638 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 %13 3،047،645 وزارت بهداشت، درمان و وموز  پزشکی

 %49 11،265،293 هاسایر دستگاه

 %100 23،080،576 فصل توسع  علوم و فناوری

 

 (1393) های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی مستقل و ستاد وزارت بهداشترشد اعتبارات پژوهشی دانشگاه -2جدول 

 عنوان
رشد  اعتبارات پژوهشی 

 1393 1392 اعتبارات

 %4/15 645،523 559،562 درمانی -های علوم پزشکی و خدمات بهداشتیدانشگاه

 %6/3 1،540،745 1،487،360 مراکز تحقیقاتی و پاستور

 %0/8 861،377 797،377 ستاد وزارت بهداشت، درمان و وموز  پزشکی

 %1/7 3،047،645 2،844،299 جمع
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 1393و  1392های و ساهم تحقیقاات از اعتباارات در ساال های علوم پزشکیدانشگاهمقایسه سهم اعتبارات  -3جدول 

 (93سهم تحقیقات از کل در سال )مرتب شده بر اساس 

 عنوان
 جمع اعتبارات 

تحقیقات دانشگاهی و مراکز 

 تحقیقاتی مستقل
 سهم تحقیقات از کل

 تغییرات

92 93 92 93 92 93 

 -%1.3 %3.1 %4.4 248،356 308،956 7،937،502 7،003،778 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 -%0.2 %2.5 %2.7 348،426 346،208 13،984،549 12،636،078 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 -%0.2 %1.6 %1.8 167،042 143،109 10،459،578 8،131،190 دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

 %0.7 %1.5 %0.9 83،998 17،732 5،454،069 2،073،865 دانشگاه علوم پزشکی ایران

 %0.1 %1.4 %1.2 47،951 35،520 3،512،349 2،846،156 دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 

 -%0.5 %1.3 %1.8 10،147 10،066 776،359 571،502 دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 

 %0.4 %1.1 %0.6 15،000 7،500 1،407،093 1،162،780 دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 -%1.0 %0.9 %1.9 14،250 25،550 1،616،912 1،360،798 هرکز قلب و عروق شهید رجائی

 -%0.3 %0.8 %1.0 14،743 14،743 1،896،223 1،418،741 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 

 -%0.3 %0.7 %1.0 83،196 88،104 11،094،844 8،675،387 دانشگاه علوم پزشکی اصدهان 

 -%0.2 %0.7 %0.9 29،786 27،163 4،241،352 3،088،511 دانشگاه علوم پزشکی کرهان 

 -%0.1 %0.7 %0.8 69،141 52،656 10،130،307 6،462،775 دانشگاه علوم پزشکی هشهد 

 -%0.7 %0.6 %1.4 52،837 88،488 8،275،998 6،480،296 دانشگاه علوم پزشکی تبریز 

 %0.2 %0.6 %0.4 8،000 4،475 1،406،788 1،111،077 دانشگاه علوم پزشکی ایالم 

 %0.1 %0.6 %0.5 6،496 4،640 1،160،090 939،316 دانشگاه علوم پزشکی سمنان 

 -%0.1 %0.5 %0.6 9،000 7،000 1،734،355 1،181،101 دانشگاه علوم پزشکی بابل 

 -%0.1 %0.5 %0.6 4،000 4،000 841،598 702،674 دانشگاه علوم پزشکی جهرم 

 -%0.1 %0.5 %0.5 4،500 4،000 962،862 744،080 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان 

 %0.0 %0.4 %0.4 2،100 1،750 476،515 398،651 دانشگاه علوم پزشکی گناباد 

 %0.1 %0.4 %0.3 18،000 10،500 4،198،852 3،022،151 دانشگاه علوم پزشکی همدان

 -%0.1 %0.4 %0.5 33،734 29،985 8،207،710 5،600،618 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز 

 %0.1 %0.4 %0.2 1،000 500 267،121 219،975 پزشکی اسدآباددانشگاه علوم 

 %0.1 %0.3 %0.2 19،956 11،468 6،320،060 5،156،791 دانشگاه علوم پزشکی اروهیه 

 %0.1 %0.3 %0.2 6،000 3،200 1،953،771 1،454،123 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 

 %0.0 %0.3 %0.3 11،700 9،948 4،136،639 3،866،186 دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 

 -%0.1 %0.3 %0.3 1،400 1،200 558،859 355،529 دانشگاه علوم پزشکی بت

 %0.0 %0.3 %0.3 7،000 6،000 2،799،701 2،192،467 دانشگاه علوم پزشکی اراك 

 %0.1 %0.2 %0.2 8،500 4،500 3،451،680 2،335،433 دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 %0.0 %0.2 %0.3 15،000 11،000 6،144،233 4،174،251 علوم پزشکی هازندراندانشگاه 

 %0.0 %0.2 %0.3 5،500 5،085 2،401،166 1،937،719 دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 

 %0.0 %0.2 %0.2 2،200 1،800 993،586 764،562 دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 %0.0 %0.2 %0.3 5،700 5،100 2،603،307 2،020،020 دانشگاه علوم پزشکی زنجان 

 -%0.1 %0.2 %0.3 1،700 1،700 834،228 604،646 دانشگاه علوم پزشکی فسا 

 %0.0 %0.2 %0.2 2،069 2،048 1،031،680 844،537 دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 %0.0 %0.2 %0.2 6،700 5،800 3،552،998 2،462،999 دانشگاه علوم پزشکی گلستان 

 %0.0 %0.2 %0.2 3،500 3،052 1،899،136 1،483،937 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 

 %0.0 %0.2 %0.2 10،264 9،720 5،611،156 4،607،712 دانشگاه علوم پزشکی کرهانشاه 

 -%0.1 %0.2 %0.3 5،958 6،458 3،729،253 2،346،692 دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس 

 %0.0 %0.2 %0.1 7،527 5،828 4،843،809 4،080،551 دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 -%0.1 %0.2 %0.3 2،000 3،000 1،294،804 999،442 دانشگاه علوم پزشکی زابل 

 -%0.3 %0.1 %0.4 350 850 241،561 194،932 دانشگاه علوم پزشکی اسدراین
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 %0.0 %0.1 %0.2 3،660 3،485 2،628،372 1،894،855 دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 

 %0.0 %0.1 %0.2 1،350 1،200 1،044،933 716،870 دانشگاه علوم پزشکی جیرفت 

 %0.0 %0.1 %0.1 500 397 390،195 265،927 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

 -%0.1 %0.1 %0.3 1،472 2،092 1،236،460 799،427 دانشکده علوم پزشکی آبادان

 %0.0 %0.1 %0.1 1،457 792 1،383،290 1،041،368 دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

 -%0.1 %0.1 %0.2 2،500 3،800 2،616،443 1،684،961 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر 

 %0.0 %0.1 %0.1 3،255 3،255 3،582،948 2،689،471 دانشگاه علوم پزشکی لرستان

 %0.0 %0.1 %0.1 2،355 1،705 2،706،453 1،843،140 دانشگاه علوم پزشکی البرز 

 %0.0 %0.1 %0.1 1،000 500 1،227،898 904،319 دانشگاه علوم پزشکی دزفول 

 %0.0 %0.1 %0.1 1،500 1،000 2،080،608 1،653،983 دانشگاه علوم پزشکی قت 

 -%0.1 %0.1 %0.1 150 145 231،617 113،119 دانشکده علوم پزشکی گراش

 %0.0 %0.0 %0.1 420 414 852،327 651،177 دانشکده علوم پزشکی نیشابور

 %0.0 %0.0 %0.0 0 0 969،070 232،803 دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر

 %0.0 %0.0 %0.0 0 0 448،782 219،219 دانشکده علوم پزشکی بهبهان

 %0.0 %0.0 %0.0 0 0 12،500 15،000 دانشکده علوم پزشکی الرستان

 %0.0 %0.0 %0.0 0 0 422،579 339،626 دانشکده علوم پزشکی هراغه

 -%0.2 %0.8 %1.0 1،414،346 1،349،187 176،279،125 132،779،386 جمع

 

 

 2008-2012های سال ای علوم پزشکی توس  انجمن خیریه تحقیقات پزشکی انگلستانهگذاری در پژوهشسرمایه -2نمودار 
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  راهبردها و اقدامات ملی در اسناد باالدستی -2پیوست  

  تقویت زیرساخت تحقیقات سالمت -1

 ایران پزشکی علوم تحقیقات توسعه ملی مؤسسه عنوان با پزشکی علوم تحقیقات ملی مرکز احیای و اندازیراه -1-1

 در علموی مرجعیوت ب  دستیابی برای ریزیبرنام  و نوووری نظام رویکرد با پزشکی علوم پژوهش راهبردی تحول: سالمت کلی هایسیاست 14 بند

 اسالم جهان و غربی جنوب وسیای منطق  پزشکی قطب ب  ایران تبدیل و پزشکی خدمات  یارا و فنون علوم،

 به نوآوری هلی نظام ساهاندهی و کشور علمی جاهع نقشه اجرای و سازیپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازیهای کلی اقتصاد هقاوهتی: سیاست 2بند 
 در بنیااندانش اقتصااد اول رتباه به دستیابی و بنیاندانش تدهات و هیصوالت صادرات و تولید سهت افزایش و کشور جهانی جایگاه یارتقا هنظور
  هنطقه

 و تصوویب علموی، جامع نقش  کردن اجرایی اجرایی، سیاستگذاری برای الزم سازوکار طراحی نقش  جامع علمی کشور: 1 راهبرد کالن 1 ملی اقدام

  مربوط  هایارزیابی و نظارت و ملی هایبرنام  ابالغ

 بوا مرتبط نهادهای تکمیل و فناوری و علم در ذیربط نهادهای بین بخشی انسجام و هماهنگی نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 فناوری و علم مرخ 

 از مناسوب گیوریبهوره و سواماندهی و شناسوایی بورای اجرایی هایسازمان و هادستگاه الزام نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 کشور فناوری و علمی دستاوردهای

 موالی، حقووقی، واسط نهادهای و "بازار تا ایده" پشتیبان خدمات ارائ  مراکز ایجاد از حمایت نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 فناوری و علم داراولویت موضوعات در اداری و فنی

 نهواد گیریشوکل از حمایوت طریوق از صونعتی و تحقیقواتی هایبخش تعامل از پشتیبانی نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  13 ملی اقدام

( لیسوانس) مجووز تحوت فنواوری محصوالت و خدمات دریافت و فناوری سازیتجاری و انتقال مراکز گستر  و ایجاد ،(RTI)ملی فناوری و تحقیق

 داخل معتبر مؤسسات

 ملی هایمأموریت و نیازها سوی ب  پژوهشی و وموزشی هایبودج  و منابع هدایت نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 بو  توجو  بوا اسوالمی مبوانی اسواس بر پژوهشی و وموزشی ریزیبرنام  نظام تدوین و اصالح نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 کشور در متقاضی نهادهای و جامع  واقعی نیازهای

 و منوابع هودایت و فنواوری و علوم داراولویت هایحوزة در فناوری و پژوهش وموز ، تقویت نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 ونها عمومی و دولتی اعتبارات

 ایرشت  میان هایفناوری و علوم توسع  از حمایت: نقش  جامع علمی کشور 7راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 بوا ویوژه بو  المللویبین هایهمکاری توسعۀ منظور ب  فراملی المللیبین پژوهشگاههای ایجاد: نقش  جامع علمی کشور 9راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 اسالم جهان کشورهای

 سالمت و پزشکی علوم حوزه در مؤثرتر نقش ایفای برای نوووری و فناوری و علم مرخ  ب  دهیجهت: کشور علمی جامع نقش  11 کالن راهبرد

 کشوورهای و منطقو  کشوورهای در فنواوری توسع  پایش: سالمتنقش  جامع علمی « قوانین و مدیریت گذاری،سیاست توسع  »سیاست 1راهبرد 

 فناوری اکتساب و دانش توسع  هایزمین  کردن مشخص برای فناوری یافت  توسع 

 عادالنو  توزیوع هودف بوا ها پژوهش انجامسالمت: نقش  جامع علمی « سالمت خدمات و کاال تولید ظرفیت افزایش و تسهیل »سیاست 10راهبرد 

 (شبک  روزسازی ب  و بندیسطح) سالمتی نظام انسانی نیروی و تجهیزات منابع،
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 و نخبگوان از معنووی و موادی هدفمنود هایحمایت گستر  منظور ب  دولت: قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 18 ماده« ط»بند 

 :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و علمی نوووران

 و بنیادی فنون و علوم مختلف هایشاخ  در خاص امکانات با و المللیبین تراز در توانمند فناوری و تحقیقاتی علمی، مراکز تقویت و ایجاد -

 برنام  طول در ثروت ب  علم تبدیل و نو هایایده دانش، خلق جهت در دانشمندان و نخبگان کارگیریب  با راهبردی

 

 (Disease Registries) هابیماری ملی ثبت برنامه -1-2

 و صوریح دانوش بو  ضومنی دانوش تبدیل سازوکارهای تقویت و دانش مدیریت نظام استقرار نقش  جامع علمی کشور: 4راهبرد کالن  1 ملی اقدام

 ارتباطات و اطالعات فناوری هایزیرساخت تقویت با ویژه ب  ونها از استفاده و انتشار

 ملی هایمأموریت و نیازها سوی ب  پژوهشی و وموزشی هایبودج  و منابع هدایت نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 و منوابع هودایت و فنواوری و علوم داراولویت هایحوزة در فناوری و پژوهش وموز ، تقویت نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 ونها عمومی و دولتی اعتبارات

 بومی معضالت و هابیماری بر تأکید با دانش تولید نقش  جامع علمی کشور: 11راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 بسوتر) کشوور سوالمت دانش و اطالعات مدیریت نظام ظرفیت توسع سالمت: نقش  جامع علمی « افزایش ظرفیت تولید دانش »سیاست 4راهبرد 

 (پژوهش

 

 ”Persian Cohort“تحت عنوان کشورعلوم پزشکی دانشگاه  10گروهی کشوری در انجام مطالعات هم -1-3

 ملی هایمأموریت و نیازها سوی ب  پژوهشی و وموزشی هایبودج  و منابع هدایت نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 بومی معضالت و هابیماری بر تأکید با دانش تولید نقش  جامع علمی کشور: 11راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 

 شرای دانشگاه علوم پزشکی واجد  10در (core laboratory) آزمایشگاه تحقیقاتی جامع  10اندازی راه -1-4

 و دولوت برای نظارت و ریزیبرنام  وظایف حفظ با فناوری و علم استاندارد نظام نقش  جامع علمی کشور: ساماندهی 1راهبرد کالن  10اقدام ملی 

 و مودنی علمی، نهادهای مشارکت با جدید استانداردهای تدوین و استانداردها کردنبومی و دولتیغیر بخش مشارکت با وزمایشگاهی خدمات ارای 

 بنیان دانش

 هوایحوزه در تخصصوی خودمات مراکوز و ملوی هایوزمایشوگاه توسعۀ و ایجاد از نقش  جامع علمی کشور: حمایت 7راهبرد کالن  14اقدام ملی 

 داراولویت

 و داراولویوت هوایحووزه در تخصصوی وزمایشوگاهی هوایشوبک  توسعۀ و ایجاد از نقش  جامع علمی کشور: حمایت 7راهبرد کالن  15اقدام ملی 

 شبک  در داوطلبان  مشارکت برای مناسب انگیزشی سازوکارهای طراحی

 و منطق  در وریفنا و علمی دوم هجایگا ب  ستیابید رمنظو ب  ستا زمجا لتقانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایوران: دو 16بند د ماده 

 مؤسسوات و هوادانشوگاه در کواربردی وزمایشوگاه تجهیوز و انودازیراه ایجواد، ب  نسبتهد: د منجاا را یرز تمااقدا ،پنجم برنام  نپایا تا ون تثبیت

 و اجرائوی هوایدسوتگاه طریوق از رشود مراکز و فناوری و علم هایپارک فناوری، هایشهرک تحقیقاتی، علمی، دانشگاهی، هایشهرک وموزشی،

 اعضاء شرکت، یا اجرائی دستگاه پژوهشگران توسط تواندمی هاوزمایشگاه این پژوهشی نیروی از بخشیش نماید اقدام ونها وابست  و تابع  هایشرکت

 از  را خود پژوهشی اعتبارات از بخشی توانندمی هاشرکت و اجرائی هایدستگاهش گردد تأمین دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان و علمی هیأت

 شنمایند هزین  هاوزمایشگاه این طریق
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 تحقیقواتی، و پژوهشوی تجهیوزات و امکانوات مکلفنود اجرائوی هایقانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایوران: دسوتگاه 17ماده  1تبصره 

 در فنواوری و تحقیقوات علووم، عوالی شوورای تأیید مورد بنیاندانش هایشرکت و مؤسسات اختیار در ترجیحی نرخ با را هاکارگاه و هاوزمایشگاه

 شدهند قرار وزیران هیأت مصوب  مهارموب

 توزیع و تخصیص و تأمین درمانی، و بهداشتی واحدهای تغییر و توسع  قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران: ایجاد، 32ماده  3تبصره 

 شگیردمی صورت سالمت خدمات بندیسطح مهارموب در کشور نیاز مبنای بر وزمایشگاهی و دندانپزشکی پزشکی، ملزومات و تجهیزات

 

 (cutting-edge science)های علمی در سطح علوم نوآورد و توسعه پیشرفت حمایت -1-5

 ملی هایمأموریت و نیازها سوی ب  پژوهشی و وموزشی هایبودج  و منابع هدایت نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 و منوابع هودایت و فنواوری و علوم داراولویت هایحوزة در فناوری و پژوهش وموز ، تقویت نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 ونها عمومی و دولتی اعتبارات

 ایرشت  میان هایفناوری و علوم توسع  از حمایت: نقش  جامع علمی کشور 7راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 بوا ویوژه بو  المللیبین هایهمکاری توسعۀ منظور ب  فراملی المللیبین هایپژوهشگاه ایجاد نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 اسالم جهان کشورهای

 

بسترسازی برای به کارگیری پرونده الکترونیک سالمت در تحقیقاات باالینی، اپیادمیولوژیک و مادیریت خادمات  -1-6

 درمانی -بهداشتی

 ایرشت  میان هایفناوری و علوم توسع  از حمایت: نقش  جامع علمی کشور 7راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 سوالمت نظوام ایجواد منظوور بو  سوالمت عرصو  در ارتباطوات و اطالعوات فناوری توسع : نقش  جامع علمی کشور 11راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 خصوصی حریم و اجتماعی امنیت اسالمی، اخالق رعایت با الکترونیک

 بسوتر) کشوور سالمت دانش و اطالعات مدیریت نظام ظرفیت توسع  قش  جامع علمی سالمت:ن« دانش تولید ظرفیت افزایش» سیاست 4راهبرد 

 (پژوهش

 اطالعوات و وموار نظوام بو  ساماندهی و اطالعات ب  دسترسی تسهیل قش  جامع علمی سالمت:ن« دانش تولید ظرفیت افزایش» سیاست 5راهبرد 

 (رسانی اطال  و پرداز  سازی، ذخیره ووری،جمع سطوح در کارومد اطالعات نظام ایجاد: شامل) غیردولتی و دولتی پژوهشی و علمی

 از سالمت خدمات ارای  مراکز تمامی اتصال قش  جامع علمی سالمت:ن« سالمت خدمات و کاال تولید ظرفیت افزایش و تسهیل» سیاست 3راهبرد 

 ملی شبک  ب  ارتباطات و اطالعات فناوری طریق

 اقودامات سالمت حوزه اطالعات و دانش مدیریت در یکپارمگی حفظ منظور ب  قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران: 35ماده  الف بند

  :شودمی انجام زیر

 سالمت الکترونیکی پرونده سامان  استقرار ب  نسبت سالمت الکترونیکی خدمات ارائ  هدف با پزشکی وموز  و درمان بهداشت، وزارت و الف       

 محرمانو  و خصوصوی حوریم حفظ با احوال ثبت سازمان ایران، ومار مرکز ملی پایگاه با هماهنگی در سالمت مراکز اطالعاتی هایسامان  و ایرانیان

 شنماید اقدام ارجا  نظام و خانواده پزشک برنام  از شرو  اولویت با و هاداده بودن

 

 توسعه و حمایت از نیروی انسانی -2

 (Clinician Scientist) اندازی دوره پزشک محققتدوین و راه  -2-1
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 تکمیلی تحصیالت هایدوره در بیشتر اهتمام ب  کشور برتر هایدانشگاه دهیجهت: نقش  جامع علمی کشور 6راهبرد کالن  13 ملی اقدام

 و دولتوی علموی مراکوز در کشوور متخصص انسانی منابع کارگیریِب  و جذب ظرفیت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 غیردولتی

 دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 اطالعاتی منابع ب 

 توسوع  تکمیلوی، تحصویالت هوایدوره پژوهشوی بخوش بور تمرکوزسالمت: نقش  جامع علمی « افزایش ظرفیت تولید دانش »سیاست 6 راهبرد

 دکتری پسا و (PhD by Research) تحقیق پای  بر دکتری هایدوره

 و نخبگوان و درخشان استعدادهای هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی، قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 3راهبرد 

 کشور توسع  در ونان ظرفیت و توان از استفاده

 از معنووی و موادی هدفمنود هوایحمایوت گسوتر  منظوور ب  دولت: قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 18 ماده« ل»و « د»بند 

  :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و علمی نوووران و نخبگان

 کشور نیاز مورد داراولویت هایرشت  و هازمین  در تحصیلی هدایت ود

 پژوهشوی و علموی مجوامع و هاکنفرانس ها،همایش در کشور دانشمندان و نخبگان علمی، هایانجمن مشارکت برای الزم کار و ساز ایجاد و ل

 در مناسوب مطالعواتی هوایفرصوت کوردن فراهم و جهان در ایرانی نخبگان و دانشمندان هایتوانمندی از گیریبهره و جهان برتر و المللیبین

 کشور خارج و داخل

 

 (Postdoctoral Research)اندازی برنامه تحقیقاتی پسادکترا تدوین و راه -2-2

 هوایدوره تقویوت و ممتواز تحقیقواتی و دانشگاهی مراکز از برخی ب  ویژه مأموریت اعطای نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  12 ملی اقدام

 جهانی بندیرتب  در ممتاز هایرتب  احراز و دانش مرزهای گستر  منظور ب  پسادکتری

 تکمیلی تحصیالت هایدوره در بیشتر اهتمام ب  کشور برتر هایدانشگاه دهیجهت: نقش  جامع علمی کشور 6راهبرد کالن  13 ملی اقدام

 و متعهد علمی هیأت اعضای جذب برای مناسب انگیزشی سازوکارهای از استفاده و طراحی: نقش  جامع علمی کشور 6راهبرد کالن  22 ملی اقدام

 نخب 

 و دولتوی علموی مراکوز در کشوور متخصص انسانی منابع کارگیریِب  و جذب ظرفیت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 غیردولتی

 دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 اطالعاتی منابع ب 

 پژوهانو  و مطالعواتی هوایفرصوت تحصیلی، هایبورس اعطای حمایتی، سازوکارهای ایجاد نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  16 ملی اقدام

 المللیبین علمی هایشبک  و مجامع در ونها حضور و هادانشگاه المللیبین هایهمکاری افزایش برای

 توسوع  تکمیلوی، تحصویالت هوایدوره پژوهشوی بخوش بور تمرکوزسالمت: نقش  جامع علمی « افزایش ظرفیت تولید دانش »سیاست 6راهبرد 

 پسادکتری و (PhD by Research) تحقیق پای  بر دکتری هایدوره

 و نخبگوان و درخشان استعدادهای هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی، قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 3راهبرد 

 کشور توسع  در ونان ظرفیت و توان از استفاده

 منطق  در فناوری و علمی دوم جایگاه ب  دستیابی منظور ب  است مجاز دولت: قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 16 ماده«  ب»بند 

  :دهد انجام را زیر اقدامات پنجم، برنام  پایان تا ون تثبیت و
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 میوزان کو  ایگونو  بو  کیفیوت ارتقاء با عالی، وموز  تکمیلی تحصیالت هایدوره شدگانپذیرفت  درصد افزایش برای الزم ظرفیت ایجاد -ب

 شبرسد( %20) درصد بیست ب  تکمیلی تحصیالت هایدوره ب  کارشناسی دوره وموختگاندانش ورود افزایش

 از معنووی و موادی هدفمنود هوایحمایوت گسوتر  منظوور ب  دولت: قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 18 ماده« ل»و  « د»بند 

  :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و علمی نوووران و نخبگان

 کشور نیاز مورد داراولویت هایرشت  و هازمین  در تحصیلی هدایت ود

 پژوهشوی و علموی مجوامع و هاکنفرانس ها،همایش در کشور دانشمندان و نخبگان علمی، هایانجمن مشارکت برای الزم کار و ساز ایجاد و ل

 در مناسوب مطالعواتی هوایفرصوت کوردن فراهم و جهان در ایرانی نخبگان و دانشمندان هایتوانمندی از گیریبهره و جهان برتر و المللیبین

 کشور خارج و داخل

 

 (PhD by Research) پژوهشی -دکترای تخصصی ارتقای کیفی برنامه -2-3

 دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 اطالعاتی منابع ب 

 توسوع  تکمیلوی، تحصویالت هوایدوره پژوهشوی بخوش بور تمرکوزسالمت: نقش  جامع علمی « افزایش ظرفیت تولید دانش »سیاست 6راهبرد 

 دکتری پسا و (PhD by Research) تحقیق پای  بر دکتری هایدوره

 و نخبگوان و درخشان استعدادهای هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی، سالمت:قش  جامع علمی ن« انسانی منابع توسع » سیاست 3راهبرد 

 کشور توسع  در ونان ظرفیت و توان از استفاده

 

 ها به خصوص استادیاران جوانتوانمندسازی پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه -2-4

 ب  دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 اطالعاتی منابع

 و نخبگان و درخشان استعدادهای هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی، قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 3راهبرد 

 کشور توسع  در ونان ظرفیت و توان از استفاده

 

 از دانشمندان برتر علوم پزشکی کشورحمایت  -2-5

 در المللیبین و داخلی علمی هایهمایش در دانشمندان مشارکت و حضور تشویق و تسهیل  نقش  جامع علمی کشور: 4راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 داراولویت هایحوزه

 از گیریبهره و جهان برتر مراکز و مجامع در ایرانی دانشمندان مشارکت بستر ووردن فراهم  نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  14 ملی اقدام

 اسالم جهان کشورهای اولویت با علمی نو هایپدیده معرفی و نظریات و ورا تبادل برای ایران در جهانی شدهشناخت  دانشمندان

 و نخبگوان و درخشان استعدادهای هدایت و حمایت حفظ، جذب، شناسایی، قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 3راهبرد 

 کشور توسع  در ونان ظرفیت و توان از استفاده

 

 تعامل گسترده با مراکز معتبر علمی جهان -2-6
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 فنواوری و دانوش تبوادل و انتشار برای کشور از خارج و داخل در پژوهشی هایشبک  ایجاد  نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  8 ملی اقدام

 جهانی هایفرصت از گیریبهره و ملی هایاولویت با متناسب

 و علموی هوایانجمون هایفعالیت توسعۀ و کارومد فناوری و علمی اطالعات جریان تقویت نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  11 ملی اقدام

 اسالم جهان کشورهای اولویت با المللیبین سطح در کشور پژوهشی نهادهای

 دانشومندان مجامع، ها،سازمان بین فناوری و علمی المللیبین ارتباطات و تعامل ساماندهی نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  12 ملی اقدام

 مشترک علمی هاینشست برگزاری افزایش و متخصصین و

 تسوهیل و مشوترک گوذاریسورمای  بوا المللویبین فناوری و پژوهشی هایطرح از حمایت نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  13 ملی اقدام

 در مشوارکت نظیور هواییرو  بوا پیشورفت  فنواوری دارای کشوورهای بوا فناورانو  تعوامالت گسوتر  و خارجی فناوری مؤسسات با هاهمکاری

 نظام هایسیاست رعایت با هاکنسرسیوم

 جهانی، معتبر و بزرگ هایدانشگاه با کشور هایدانشگاه همکاری مندنظام توسعۀ و تقویت نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  17 ملی اقدام

 مشترک هایپژوهش انجام با و تکمیلی تحصیالت هایدوره اولویت با اسالم جهان هایدانشگاه با ویژهب 

 کشور از خارج مقیم ایرانی غیر و ایرانی پژوهشگران و متخصصان مؤثر مشارکت جلب نقش  جامع علمی کشور: 9راهبرد کالن  24 ملی اقدام

 کشور از خارج و داخل های دانشگاه بین ها همکاری توسع  قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 9راهبرد 

 خارج مقیم ایرانی دانشمندان با نخبگان ارتباط کریدور ایجادسالمت: نقش  جامع علمی « ارتباطات ایجاد و تسهیل»سیاست 4راهبرد 

 ای منطق  های پیمان ایجاد: شامل) المللی بین نهادهای و مراکز با تعاملسالمت: نقش  جامع علمی « ارتباطات ایجاد و تسهیل»سیاست 5راهبرد 

 و( فورو  و انتقال تولید، وموز ،: شامل) فناوران  و علمی تبادالت تسهیل جهت سازوکار ایجاد و( المللی بین همکاری هایشبک  در عضویت یا و

 المللیبین مالی منابع جذب

 پزشوکی ومووز  و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخان : قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 16 ماده« و»بند 

 کمیسویون بو  را ساالن  عملکرد گزار  و نموده پایش را ون هایشاخص ذیل اقدامات اعمال ضمن ربطذی هایدستگاه سایر همکاری با موظفند

 شنماید ارائ  اسالمی شورای مجلس تحقیقات و وموز 

 برگوزاری مشوترک، هوایدانشوگاه انودازیراه طریوق از المللویبین معتبور تحقیقاتی و وموزشی نهادهای و مراکز با علمی ارتباطات گستر 

 و منطقو  کشوورهای بور تأکیود با دیگر کشورهای با دانشجو و استاد تبادل و پژوهشی هایطرح مشترک اجرای مشترک، وموزشی هایدوره

 علمی جامع نقش  اساس بر ایران اسالمی جمهوری داراولویت و پیشرفت  علوم و دینی معارف انسانی، علوم هایزمین  در ویژه ب  اسالم جهان

 علمی هیأت یاعضا توانمندسازی و کشور علمی توسع  هدف با کشور

 

 توسعه فناوری سالمت -3

 سازی و تسهیل ارتباط محققان و مراکز تحقیقاتی با صنعتتقویت سازوکار ارتباط با صنعت با تأکید بر روان  -3-1

 نهواد گیریشوکل از حمایوت طریوق از صونعتی و تحقیقواتی بخشوهای تعامل از پشتیبانی: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  13 ملی اقدام

( لیسوانس) مجووز تحوت فناوری محصوالت و خدمات دریافت و فناوری سازیتجاری و انتقال مراکز گستر  و ایجاد ،(RTI)ملی فناوری و تحقیق

 داخل معتبر مؤسسات

 گذاریسرمای  افزایش و داراولویت هایحوزه در ونها از حمایت و ملی کالن هایطرح تعریف: نقش  جامع علمی کشور 13راهبرد کالن  1 ملی اقدام

 ونها از بازار و صنعت ایبخش 

 قلمرو در ون کارومد حضور با همراه دولت، تصدی کاهش: سالمت علمی جامع نقش  «قوانین و مدیریت گذاری،سیاست توسع  »سیاست 2 راهبرد

 علوم، خودمات رشد اصلی محرک عنوان ب  غیردولتی و خصوصی هایبخش ب  دادن اولویت و سالمت مقول  خصوصیات ب  توج  با حاکمیتی امور

 نوووری و فناوری
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 های بزرگ علوم پزشکیدر دانشگاه (Incubators)توسعه مراکز رشد  -3-2

 بوا همزموان دولوت تصودیگری کاهش و فناوری و علم نظام در غیردولتی بخش توانمندسازی نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  3 ملی اقدام

 ون نظارتی ابعاد تقویت

 فناوری و علم سازیتجاری و تولید در اقتصادی هایبنگاه گذاریسرمای  از حمایت نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 مالی، حقوقی، واسط نهادهای و "بازار تا ایده" پشتیبان خدمات ارائ  مراکز ایجاد از حمایت: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 فناوری و علم داراولویت موضوعات در اداری و فنی

 خصوصی بخش مشارکت بر تأکید با فناوری و علم هایپارک و رشد مراکز توسعۀ از حمایت نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  12 ملی اقدام

 قلمورو در ون کارومد حضور با همراه دولت، تصدی کاهش :سالمت علمی جامع نقش  «قوانین و مدیریت گذاری،سیاست توسع  »سیاست 2 راهبرد

 علوم، خودمات رشود اصلی محرک عنوان ب  غیردولتی و خصوصی هایبخش ب  دادن اولویت و سالمت مقول  خصوصیات ب  توج  با حاکمیتی امور

 نوووری و فناوری

 فنواوری و علوم هوایپوارک و هاشهرک رشد، مراکز توسع  و سیسأت از حمایت: سالمت علمی جامع نقش  «تسهیل کاروفرینی »سیاست 2 راهبرد

 سالمت

 و منطق  در وریفنا و علمی دوم هجایگا ب  ستیابید رمنظو ب  ستا زمجا لتقانون برنام  پنجم توسع  جمهووری اسوالمی ایوران: دو 16بند د ماده 

 وموزشی، مؤسسات و هادانشگاه در کاربردی وزمایشگاه تجهیز و اندازیراه ایجاد، ب  نسبتهد: د منجاا را یرز تمااقدا ،پنجم برنام  نپایا تا ون تثبیت

 و تابعو  شورکتهای و اجرائوی دستگاههای طریق از رشد مراکز و فناوری و علم پارکهای فناوری، شهرکهای تحقیقاتی، علمی، دانشگاهی، شهرکهای

 و علموی هیوأت اعضواء شورکت، یوا اجرائوی دستگاه پژوهشگران توسط تواندمی وزمایشگاهها این پژوهشی نیروی از بخشیش نماید اقدام ونها وابست 

 ایون طریوق از را خوود پژوهشوی اعتبوارات از بخشوی تواننودمی شرکتها و اجرائی دستگاههایش گردد تأمین دانشگاه تکمیلی تحصیالت دانشجویان

 شنمایند هزین  وزمایشگاهها

 

 تازه تأسیسهای دانش بنیان حمایت مالی از شرکت -3-3

 به نوآوری هلی نظام ساهاندهی و کشور علمی جاهع نقشه اجرای و سازیپیاده بنیان، دانش اقتصاد پیشتازیهای کلی اقتصاد هقاوهتی: سیاست 2بند 
 در بنیااندانش اقتصااد اول رتباه به دستیابی و بنیاندانش تدهات و هیصوالت صادرات و تولید سهت افزایش و کشور جهانی جایگاه یارتقا هنظور
  هنطقه

 اموور مجووز، و پروانو  أخوذ از اعم بنیاندانش هایشرکت فعالیت و اندازیراه مراحل تسهیل: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  7 ملی اقدام

 شهرها در ونها استقرار موانع رفع و بیم  صادرات، و واردات

 موالی، حقوقی، واسط نهادهای و "بازار تا ایده" پشتیبان خدمات ارائ  مراکز ایجاد از حمایت: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  9 ملی اقدام

 فناوری و علم داراولویت موضوعات در اداری و فنی

 هوایشورکت فناورانو  محصووالت فورو  از پوس خودمات و صوادرات بازاریوابی، ب  کمک: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  10 ملی اقدام

 واسوط هوایشورکت توسعۀ و بازاریابی و تبلیغات سازوکار ایجاد از حمایت و صادراتی هایمشوق و جوایز هدایت و ساماندهی طریق از بنیاندانش

 پشتیبانی و بازرگانی

 و سوتاوردهاد فورو  بورای هاپژوهشگاه و هادانشگاه تشویقی و حقوقی هایسازوکار تدوین: نقش  جامع علمی کشور 3راهبرد کالن  11 ملی اقدام

 و عوالی ومووز  مؤسسوات سوهامی مشارکت با بنیان دانش هایشرکت ایجاد از حمایت نظیر محققان و هاپژوهشگاه ها،دانشگاه برای انتفا  ایجاد

 پژوهشی

 و خصوصی بنیان دانش هایشرکت ایجاد سمت ب  مهندسی و فنی وموختگاندانش تشویق نقش  جامع علمی کشور: 12راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 ونها ب  خاص تسهیالت ای ار طریق از فناوری و علم رشد مراکز و هاپارک در تعاونی
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 قلمرو در ون کارومد حضور با همراه دولت، تصدی کاهش: سالمت علمی جامع نقش  «قوانین و مدیریت گذاری،سیاست توسع  »سیاست 2 راهبرد

 علوم، خودمات رشد اصلی محرک عنوان ب  غیردولتی و خصوصی هایبخش ب  دادن اولویت و سالمت مقول  خصوصیات ب  توج  با حاکمیتی امور

 نوووری و فناوری

 نورم قبیول از پزشوکی وموز  حوزه در بنیان دانش محصوالت تولید از حمایت: سالمت علمی جامع نقش  «تسهیل کاروفرینی »سیاست 6 راهبرد

 ون نظایر و الکترونیکی درسی محتوای ملی،/بومی رفرانس کتب افزار،

 بنیواندانش هایشرکت از حمایت و فناوری انتشار و توسع  منظور ب  است مجاز دولت :قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 17ماده 

 :دهد انجام را زیر اقدامات

 موارد در علمی  هایحوزه و فناوری و پژوهشی عالی، وموز  مؤسسات و دانشگاهها با مشترک محور تقاضا پژوهشهای از مالی حمایت و الف

 تعهود و توأمین غیردولتوی کارفرموای را ون هایهزین  از( %50) درصد پنجاه حداقل ک  این ب  مشروط کشور موجود مشکالت حل ب  ناظر

 .باشد کرده

 ب  فناوری و دانش سازیتجاری زمین  در ک  تعاونی و خصوصی متوسط و کومک شرکتهای توسع  و گیریشکل تسهیل و مالی حمایت و ب

 مراکوز انودازیراه از حمایوت نیوز و کنندمی فعالیت مهندسی و فنی خدمات صادرات و پیشرفت  هایفناوری بر مبتنی محصوالت تولید ویژه

 غیردولتی بخش طریق از فناوری و علم پارکهای و رشد

 و فنوی دانوش انتقوال بورای خوارجی گذاریسرمای  و المللیبین قراردادهای خارجی طرفهای تشویق راستای در الزم قانونی حمایتهای و ج

 داخلی شرکتهای مشارکت با ون انجام و کشور داخل ب  مربوط توسع  و تحقیق فعالیتهای از بخشی

 بخشوهای نیواز بو  پاسوخگویی جهوت در علمی ظرفیتهای از استفاده منظور ب  فناوری بازار و ایده بورس توسع  و ایجاد از مالی حمایت و د

 خدمات و کشاورزی صنعت،

 کشور مشکالت حل و وریبهره ارتقاء راستای در دانشجویی هایرسال  و هانام پایان از مالی حمایت و هو

 امتیواز و فنوی دانوش خریود بورای تولیدکننودگان از موالی حمایت و فنی دانش تولید اختراعات، ثبت هزین  از بخشی پرداخت و تأمین و و

 اختراعات

 

 توسعه منابع مالی تحقیقات سالمت -4

های علوم پزشکی )اعم از درآمد عمومی و اختصاصی( باه امار حمایت از اختصاص حداقل یک درصد بودجه دانشگاه -4-1

 پژوهش

 حفظ با پژوهشی و عالی وموز  مؤسسات مالی تأمین نظام تسهیل و پویاسازی ساماندهی، نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  12 ملی اقدام

 مربوط  استانداردهای رعایت و ارزشها

 بور تاکیود بوا بنیوادین و راهبوردی هوایپوژوهش از حمایت در دولت سهم و نقش افزایش نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  13 ملی اقدام

 ونها نتایج از برداریبهره

 و منطق  در فناوری و علمی دوم جایگاه ب  دستیابی منظور ب  است مجاز دولت :قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 16 ماده« ه»بند 

 :دهد انجام را زیر اقدامات پنجم، برنام  پایان تا ون تثبیت

 ساالن  داخلی، ناخالص تولید از پژوهش سهم ک  نماید ریزیبرنام  ایگون  ب  داخلی ناخالص تولید از پژوهش و تحقیق سهم افزایش منظور ب 

 در سال هر را بند این موضو  تحقیقات منابع راستا این درش برسد( %3) درصد س  ب  برنام  پایان تا و یافت  افزایش( %5/0) درصدنیم میزان ب 

 کمیسویون ب  را بند این موضو  کشور تحقیقاتی عملکرد گزار  سال پایان در نیز و نموده مشخص خاص هایبرنام  قالب در سنواتی بودج 

 شنمایند ارائ  اسالمی شورای مجلس تحقیقات و وموز 
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 حمایت از تشکیل مراکز تحقیقات علوم پزشکی )پایه و بالینی( در بخش خصوصی -4-2

 بوا همزموان دولوت تصدیگری کاهش و فناوری و علم نظام در غیردولتی بخش توانمندسازی: نقش  جامع علمی کشور 1راهبرد کالن  3 ملی اقدام

 ون نظارتی ابعاد تقویت

 و توسوع  و تحقیوق در غیردولتوی بخش گذاریسرمای  افزایش برای قانونی تسهیالت ایجاد: نقش  جامع علمی کشور 1راهبرد کالن  20 ملی اقدام

 داخلی ناخالص تولید از غیردولتی بخش پژوهشی اعتبارات سهم ارتقای

 ارتقوای و بندی رتب  نظام ایجاد و غیردولتی پژوهشی مؤسسات فعالیت و مجوز اخذ نقش  جامع علمی کشور: تسهیل 6راهبرد کالن  23 ملی اقدام

 ونها پژوهشگران علمی

 و دولتوی علموی مراکوز در کشوور متخصص انسانی منابع کارگیریِب  و جذب ظرفیت نقش  جامع علمی کشور: توسعۀ 8راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 غیردولتی

 قلمرو در ون کارومد حضور با همراه دولت، تصدی کاهش سالمت:نقش  جامع علمی « قوانین و مدیریت گذاری،سیاست توسع  »سیاست 1راهبرد 

 علوم، خودمات رشد اصلی محرک عنوان غیردولتی ب  و خصوصی هایبخش ب  دادن اولویت و سالمت مقول  خصوصیات توج  ب  با حاکمیتی امور

 نوووری و فناوری

 تجهیزاتوی و موالی تووان از اسوتفاده: سوالمت:نقش  جامع علمی « گذاریسرمای  افزایش و تسهیل مالی، منابع تخصیص بهبود »سیاست 5راهبرد 

 کشور در پژوهش توسع  برای غیردولتی بخش

و  ارزیوابی انجوام در علموی نهادهوای و غیردولتوی بخش ظرفیت از استفاده قش  جامع علمی سالمت:ن« انسانی منابع توسع » سیاست 12راهبرد 

 پژوهشی و وموزشی سساتؤم و هادانشگاه اعتبارسنجی

 

 سالمت هایپژوهش حامی خیریه مؤسسات و نهادها تقویت -4-3

 فناوری و علم نهادهای و مؤسسات از پشتیبانی و توسع  در خیری  و وقف سهم افزایش نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 و توسوع  و تحقیوق در غیردولتوی بخش گذاریسرمای  افزایش برای قانونی تسهیالت ایجاد: نقش  جامع علمی کشور 1راهبرد کالن  20 ملی اقدام

 داخلی ناخالص تولید از غیردولتی بخش پژوهشی اعتبارات سهم ارتقای

 و توسوع  جهوت مناسوب بسترسازی قش  جامع علمی سالمت:ن« گذاریسرمای  افزایش و تسهیل مالی، منابع تخصیص بهبود» سیاست 3راهبرد 

 ب  نسبت شفافیت و پاسخگویی و نیازها ب  پاسخگویی در هادانشگاه نقش بازبینی با خارجی، و داخلی خیری  و مردمی هایکمک جذب در تسهیل

 جامع 

 

 و علمای معاونات و پژوهشاگران از حمایات صندوق استانداری، شهرداری، جمله از دیگر نهادهای از بودجه جذب -4-4

 جمهوری ریاست فناوری

 نیواز موورد منوابع مینأتو بو  ونهوا الزام و دولتی هایشرکت و هادستگاه بودج  ساماندهی نقش  جامع علمی کشور: 1راهبرد کالن  16 ملی اقدام

 جامع نقش  هایشاخص و اهداف تحقق راستای در هاپژوهش

 هوایپوژوهش منوابع از سهم افزایشقش  جامع علمی سالمت: ن« گذاریسرمای  افزایش و تسهیل مالی، منابع تخصیص بهبود» سیاست 1راهبرد 

 کشور هایپژوهش منابع سوم یک ب  سالمت حوزه فناوران  و علمی

 پژوهانو  از اسوتفاده وزادسوازی قشو  جوامع علموی سوالمت:ن« گوذاریسورمای  افزایش و تسهیل مالی، منابع تخصیص بهبود» سیاست 6راهبرد 

 و دولتوی هوایدانشوگاه تموامی علموی تأهیو اعضوای همو  برای هااولویت حوزه در حمایتی هایصندوق سایر و هادانشگاه( پژوهشی هایگرنت)

 شوده شوناخت  رسومیت ب  توسع  و تحقیق واحدهای و خصوصی بخش و وموزان دانش و دانشجویان تمامی و کشور داخل المللیبین و غیردولتی

 ایران داخل در فعال
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 نتایج تحقیقاتدهی گزارشو ارتقای کیفیت تحقیقات سالمت  -5

  سالمتارتقای ارزشیابی تحقیقات و محققان حوزه  -5-1

 بوین ونهوا مناسوب تشوکیالتی جایگواه تعیوین و پژوهشوی مؤسسوات بندیدسوت  و ارزیابی نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  1 ملی اقدام

 ونها موریتأم سازیشفاف و اجرایی و صنعتی علمی، هایدستگاه ها،وزارتخان 

 مسوائل حل بر تمرکز رویکرد با اجرایی هایدستگاه ب  وابست  پژوهشی مراکز کارومدی ارتقاء نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 دانشگاهی و پژوهشی مراکز سایر در اجرا قابل پژوهشی هایفعالیت سپاریبرون و مربوط  هایدستگاه نیازهای رفع و

 ییواجرا هوایدسوتگاه بو  وابست  پژوهشی مراکز محققان ارتقای خاص سازوکارهای طراحی نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  3 ملی اقدام

 کاربردی و ایتوسع  تحقیقات تشویق برای

 دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز بندیرتب  شاخصهای در جامع  نیازهای رفع میزان نمودن لحاظ نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  7 ملی اقدام

 فناوران و پژوهشگران انگیزشی نظام و

 ونها پایش و فناوری و علم نظام وریبهره سنجش هایشاخص تدوین نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  16 ملی اقدام

 و ارزیوابی انجوام در علموی نهادهوای و غیردولتی بخش ظرفیت از استفاده: قش  جامع علمی سالمتن« انسانی منابع توسع » سیاست 12راهبرد 

 پژوهشی و وموزشی سساتؤم و هادانشگاه اعتبارسنجی

 علووم هایرشوت  در ویژه ب  عالی وموز  در بنیادین تحول منظور ب  :قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 15 مادهو تبصره « و»بند 

 تربیوت و دانوش حووزه در کیفوی ارتقواء هودف با و ایحرف  اخالق و اسالمی هایارز  اعتقادی، مبانی تعمیق و افزارینرم جنبش تحقق انسانی،

  :دهند انجام را زیر اقدامات مکلفند پزشکی وموز  و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخان  اسالمی،

 تأییود موورد هوایشواخص اسواس بور پژوهشوی و عالی وموز  مؤسسات و هادانشگاه بندیرتب  و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار و 

 پژوهشی و وموزشی کیفیت یارتقا هدف با فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم ب  منوط مذکور هایوزارتخان 

 موکول تحصیلی مقاطع و هاگروه ها،رشت  توسع  و گستر  هرگون  کیفیت، تضمین و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار از پس و تبصره

 هایوزارتخانو ش اسوت تحقیقواتی و عوالی وموز  مؤسسات و هادانشگاه توسط ربطذی هایوزارتخان  سوی از ابالغی هایشاخص رعایت ب 

 اسواس بر را بندیرتب  و کیفیت سنجش اجرائی عملیات مجازند مورد حسب پزشکی وموز  و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم،

 شنمایند واگذار غیردولتی بخش در تأیید مورد مؤسسات ب  نظام این

 و منطق  در فناوری و علمی دوم جایگاه ب  دستیابی منظور ب  است مجاز دولت :قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 16 ماده« الف»بند 

 :دهد انجام را زیر اقدامات پنجم، برنام  پایان تا ون تثبیت

 رفوع بو  معطووف علموی هیوأت اعضای پژوهشی امتیازات( %50) درصد پنجاه تا ک  نحوی ب  علمی هیأت اعضاء ارتقاء نام وئین بازنگری و الف       

 .باشد کشور مشکالت

 

 (HSR) سالمت نظام تحقیقات وکیفی کمی یارتقا و توسعه -5-2

 از مناسوب گیوریبهوره و سواماندهی و شناسوایی بورای اجرایی هایسازمان و هادستگاه الزام نقش  جامع علمی کشور: 3راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 کشور فناوری و علمی دستاوردهای

 ملی هایمأموریت و نیازها سوی ب  پژوهشی و وموزشی هایبودج  و منابع هدایت نقش  جامع علمی کشور: 6راهبرد کالن  4 ملی اقدام

 و منوابع هودایت و فنواوری و علوم داراولویت هایحوزة در فناوری و پژوهش وموز ، تقویت نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  5 ملی اقدام

 ونها عمومی و دولتی اعتبارات
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حمایت از حوزه های علم وفنووری کشور ک  بورای حفوظ اسوتقالل کشوور ورفوع نیازهوای        :نقش  جامع علمی کشور 7از راهبرد کالن  8ملی اقدام 

 اولی  جامع  شامل فرهنگ سالمت ،غذا وششش ضروری اند

 و دولتوی علموی مراکوز در کشوور متخصوص انسانی منابع کارگیریِب  و جذب ظرفیت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  2 ملی اقدام

 غیردولتی

 دسترسی افزایش و پژوهشگران و محققان و علمی هیأت اعضای تحقیقاتی هایمهارت توسعۀ نقش  جامع علمی کشور: 8راهبرد کالن  6 ملی اقدام

 اطالعاتی منابع ب 

 سالمت و پزشکی علوم حوزه در مؤثرتر نقش ایفای برای نوووری و فناوری و علم مرخ  ب  دهیجهت: کشور علمی جامع نقش  11 کالن راهبرد

 عادالنو  توزیوع هودف بوا ها پژوهش انجامسالمت: نقش  جامع علمی « سالمت خدمات و کاال تولید ظرفیت افزایش و تسهیل »سیاست 10راهبرد 

 (شبک  روزسازی ب  و بندیسطح) سالمت نظامدر انسانی نیروی و تجهیزات منابع،

 و نخبگوان از معنووی و موادی هدفمنود هوایحمایت گستر  منظور ب  دولت: قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران 18 ماده« د»بند 

  :دهد انجام را زیر اقدامات فناوری و علمی نوووران

 کشور نیاز مورد داراولویت هایرشت  و هازمین  در تحصیلی هدایت ود

 

 ، MEDLINEالمللیبین هاینمایه در شدن نمایه برای برتر پزشکی علوم پژوهشی-علمی مجله 50 حداقل از حمایت -5-3

ISI Web of Science و Scopus آنها کیفیت مستمر ارتقای و حفظ همچنین و 

 حمایت :غیرفعال و فعال طرق از دانش انتشار در تحول قش  جامع علمی سالمت:ن« تولیدشده دانش گذاریاشتراک ب  و انتشار» سیاست 2راهبرد 

 المللیبین هاینمای  در درج برای علمی هایانجمن همکاری با تخصصی علمی نشریات از

 

 

 های داوری علمی در حوزه تحقیقات و فناوری سالمتو اصالح فرایند و سیاستاستانداردسازی  -5-4

 و استانداردسازی مأموریت با کشور فناوری و علمی اطالعات نظام ب  بخشی انسجام و تقویت نقش  جامع علمی کشور: 4راهبرد کالن  3 ملی اقدام

 فنواوری، و پژوهشوی هوایطرح ها،نامو پایان ها،رسوال  بورای یکپارمو  اطالعاتی هایبانک ایجاد سنجش، و داوری ثبت، تولید، فرویندهای اصالح

 پژوهشگران اکتشافات و اختراعات علمی، کتب و مجالت مقاالت،

 داوری کیفیوت ارتقوای منظوور بو  موادی و اعتباری معنوی، انگیزشی، سازوکارهای تقویت نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  18 ملی اقدام

 علمی

 علمی داوری هایشیوه وموز  و استانداردسازی و داوران بندی رتب  سازوکارهای ایجاد نقش  جامع علمی کشور: 7راهبرد کالن  19 ملی اقدام

 

 

هاای علمای های دولتی در  اداره مجالت علمی علوم پزشکی  و واگذاری کار باه انجمانگری دانشگاهتصدیکاهش  -5-5

 علوم پزشکی  و مؤسسات غیردولتی 

 :غیرفعال و فعال طرق از دانش انتشار در تحول قش  جامع علمی سالمت:ن« تولیدشده دانش گذاریاشتراک ب  و انتشار» سیاست 2راهبرد 

 مجالت در انتشار از تحریری  بخش جداسازی بر تأکید با سالمت نظام در دانش انتشار زمین  در فعالیت برای غیردولتی بخش از حمایت -

 انتشار، حوزه کردن و تخصصی علمی

 الکترونیک صورت ب  مجالت انتشار تشویق و تسهیل -
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 المللی،بین هاینمای  در درج برای علمی هایانجمن همکاری با تخصصی علمی نشریات از حمایت -

 هایافت  انتقال برای صوتی یا و تصویری محتوای با تهی  پژوهش -علمی مجالت توسط دانش ترجمان تسهیل -

 

 توسعه اخالق پزشکی  -5-6

 اجتماعی، هایرسالت ایفای در فناوری و علم وفریناننقش و دانشمندان مشارکت سطح نقش  جامع علمی کشور: ارتقای 2راهبرد کالن  6راهبرد ملی 

 فرهنگی؛ غنی ذخایر از برداری بهره و ایحرف  اخالق و ایرانی و اسالمی اصیل هایارز  ب  احترام و ترویج تعمیق،

 و معیارهوا و ایحرف  اخالق بر نظارت و ترویج تدوین، متولی تعیین و اجرایی کار و ساز نقش  جامع علمی کشور: طراحی 2راهبرد کالن  7اقدام ملی 

 پژوهشی و علمی هایمحیط در رفتاری ضوابط

 اسوالمی -ایرانوی الگوهای اساس بر دانش و اخالق  بر جامع  مدیریت ابتنای و دانش مدیریت کردن نقش  جامع علمی کشور: نهادین  4 کالن راهبرد

 امنیتی -دفاعی و فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی اقتصادی، علمی، نهادهای در

 تربیتی نقش با علمی هیأت اعضای پژوهشی و وموزشی هایفعالیت ساختن توأم وکار ساز نقش  جامع علمی کشور: ایجاد 5 کالن راهبرد11ملی اقدام

 پژوهشی و عالی وموز  مراکز در ونان اخالقی و

 الکترونیک سالمت نظام ایجاد منظور ب  سالمت عرص  در ارتباطات و اطالعات فناوری نقش  جامع علمی کشور: توسع  11 کالن راهبرد 5ملی  اقدام 

  خصوصی حریم و اجتماعی امنیت اسالمی، اخالق رعایت با

 بور مبتنوی ایحرفو  اخوالق بو  متخلق انسانیِ سرمایۀ تربیت رویکرد با وموزشی نظام نقش  جامع علمی کشور: تقویت 11 کالن راهبرد 6اقدام ملی 

 اسالمی تعالیم

 توان با فناوری جذب و تولید برای مهندسی هایفناوری و علوم نیازمحور توسعۀ ب  ویژه نقش  جامع علمی کشور: توج  12 کالن راهبرد 1راهبرد ملی

 ای؛حرف  اخالق رعایت و مصرف صحیح الگوی و زیست محیط حفظ با وفرینیثروت و بتیرقا

 هایرشوت  در ویوژه ب  عالی وموز  در بنیادین تحول منظور ب  قانون برنام  پنجم توسع  جمهوری اسالمی ایران: 15ماده « و»و « الف»بند 

 و دانوش حووزه در کیفی ارتقاء هدف با و ایحرف  اخالق و اسالمی هایارز  اعتقادی، مبانی تعمیق و افزارینرم جنبش تحقق انسانی، علوم

  :دهند انجام را زیر اقدامات مکلفند پزشکی وموز  و درمان بهداشت، و فناوری و تحقیقات علوم، هایوزارتخان  اسالمی، تربیت

ایرانوی و  -هوا و ارزشوهای دینوی و هویوت اسوالمیهای وموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بور وموزهالف و بازنگری متون، محتوا و برنام 

 گیری از وخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کارهای تحصیالت تکمیلی با بهرهانقالبی و تقویت دوره

 تأییود موورد هایشواخص اسواس بور پژوهشوی و عالی وموز  مؤسسات و هادانشگاه بندیرتب  و ارزیابی و نظارت جامع نظام استقرار -و

 پژوهشی و وموزشی کیفیت ارتقای هدف با فرهنگی انقالب عالی شورای مصوبات با مغایرت عدم ب  منوط مذکور هایوزارتخان 
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 های پشتیبانمقاالت و گزارش -3پیوست 

 شرکت دارند (کوهورتگروهی )همنفر انگلیسی در مطالعات  30یک نفر از هر  -1-3پیوست 

  ,March 2014 -, Pages 1015 Volume 383, Issue 9922 The Lancet 22 ,1016 ترجم  مقال 

 ترجم : دکتر بیتا مسگرپور

گروهوی بو  حوداکثر رسواندن ارز  مطالعوات هم»مستندی را تحوت عنووان  (MRC) بریتانیا پزشکی تحقیقات شورای ،2014 مارس 21 تاریخ در

بزرگ منتشر  مالی کنندگان تأمین دیگر با بودج  این شورا و« MRCگروهی جمعیتی بریتانیا توسط ترین مطالعات همجمعیتی: مرور راهبردی بزرگ

مطالعو   ترینکو  طووالنی ،Birth Cohort)( 1946تولود  گروهویهممطالعو   جملو  از جمعیتوی، گروهویهم مطالعوات از حمایت در MRCکردش 

 مطالع  میلیون و ،کندرا ردیابی میکننده  شرکت میلیون نیم بریتانیا ک  (Biobank)بانک رود، زیستدر جهان ب  شمار می اجرا حال در گروهیهم

 در پونود میلیوون 30 ب  طور تقریبی سالیان ش سال  دارد 50 سابق است،  زنان سالمت طولی مطالع  بزرگترین ک  (Million Women Study)زن 

 اکثورش شووداند، هزینو  میشوده دنبوال سوال 20 از بویش ونهوا بو  مودت از نیموی ک  بریتانیا جمعیتی گروهیهم مطالع  از بزرگترین مطالعات 34

-40 سنین مردان هستند و( «زن میلیون» مطالع  حذف از پس %62)  زن و( %92) تر مسن یا سال 45 در سن گروهیمطالعات هم کنندگانشرکت

 2/2 حاضور حوال در ک  است ذکر قابل وابست  است، مردم مشارکت و پشتیبانی ب  علم ک  این ب  با توج ش اندمورد مطالع  قرار گرفت  کمتر سال 20

 عمومیش جمعیت نفر 30ب  عبارت دیگر، یک نفر از هر   -شرکت دارند جمعیتی بزرگ گروهیدر این مطالعات هم بریتانیا در نفر میلیون

 توانایی ولی هستند، مالی ون کنندگان تأمین و مطالع  هایگروه کنندگان،شرکت برای مدت بلند عمده تعهد یک جمعیتی گروهیهم گرم  مطالعات

 (exposures)هایی مواجه  ارزیابی خصوص درب  موضو ، اینش رودزمان، نقط  قوت ونها ب  شمار می طول در متعدد خطر عوامل شناسایی ونها برای

 پیامودهای در خطور عامول یوک اثور شناسایی یا و اجتماعی، شرایط و کشیدن سیگار مانند بهداشتی رفتارهای ویژه ب  باشد، تصادفی توانندنمی ک 

 رژیم ورز ، ک  داد نشان نورفولک، مطالع  ،(EPIC) سرطان از اروپا نگر وینده بررسی مدت درطوالنی پیگیری مثال، عنوان ب  اهمیت داردش مندگان 

 بروز را در جایگزین با هورمون درمان نیز اثرات «زن میلیون» سال افزایش داده استش مطالع  14را  زندگی ب  امید سیگار، مصرف عدم و سالم غذایی

 شاست کرده گیریشرایط اندازه دیگر و سرطان شکستگی،

ش عمده نوژادی هایگروه تمام و جنس دو هر دوران کهنسالی، تا لقاح از قبل از: ای داردگسترده بریتانیا پوشش جمعیتی گروهیهم مطالعاتمجموع  

 از حاصول هاییافتو  بنوابراین، باشوندشمی -هسوتند گزینشی بسیار معموال ک - تصادفی هایکاروزمایی از ترجامع کلی طور ب  این دست  از مطالعات

 و والودین طوولی مطالعو  ماننود گروهیهم مطالعات از برخی این، بر عالوهش بهتر قابل تعمیم هستند ،کل یک عنوان ب  ،ب  مردم گروهیهم مطالعات

را  محققوان کو  هسوتند نسول مندین هایداده شامل (Avon Longitudinal Study of Parents and Children, ALSPAC)کودکان وون 

 ای ون بپردازندشهمچنین سازوکارهای زمین  و بیماری و خطر عوامل خانوادگی بندیخوش  مطالع  ب  سازدقادر می

ش برجست  شده است MRC «مرور راهبردی»اند در مورد پذیر  قرار گرفت  وسانی ب  گروهیهم مطالعات با جدید هایفناوری این موضو  ک  مگون 

 در ژنوتیوپ گنجانودن ژنتیک یا متابولومیک هسوتندشهای اپیها را تعیین کرده و نیمی از ونان شامل دادهژنوتیپ بریتانیا گروهیهم مطالعات از 68%

 زیسوت را محویط -از تداخالت ژن (more robust)تر طولی فنوتیپی هستند، انجام مطالعات باثبات اطالعات ک  حاوی گروهیبزرگ هم مطالعات

در اثر افزایش  هو  تغییر مهارم مسؤول یک ک  عوامل ژنتیکی فقط داد نشان (Lothian)لوتیان  گروهیمطالع  هم برای مثال سازد؛می پذیرامکان

 یوریگامکان اندازه ک  ای استب  صورت زنجیره نمون  و (measurement)ووری سنج  جمع گروهی،های مطالعات هممزیت دیگر از سن هستندش

 طوور بو  بریتانیوا گروهویهم های حاصول از مطالعواتیافتو  از هم اکنون، برخیش کندفراهم می زمان را طول در سالمت بر ون اثر ها ومواجه  تغییر

بور  زنودگی اوایول در نوامطلوب شورایط مودت طووالنی اثرات شواهد ترینروشن از ، برخی1946 گروهی تولدمطالع  هم شاندشده پذیرفت  ایگسترده

 محل در تنو  و کنترل نقش کاهش حس ک  مطالعاتی بود اولین از یکی (Whitehall)وایتهال  فراهم کرده استش مطالع سالمت دوره بزرگسالی را 

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol383no9922/PIIS0140-6736(14)X6076-9


 

 35 

 و تولود ارتباط وزن در هنگام هرتفوردشایر، برای اولین بار متولد شده در مردم از نگرگذشت  گروهیمطالع  هم یک را پیشنهاد دادش شغلی در افت کار

 شنشان داد العمر مادام اوایل زندگی را بر سالمت زندگی در محیط اهمیت و در بزرگسالی میر و مرگ با کودکی دوران

 دوره سراسور در سوالم سوالمندی»وماری این مطالعات استش در همکاری  قدرت افزایش برای مؤثر راه یک گروهی،هم متقابل مطالعات هایهمکاری

 هور یوک از مطالعوات از انجوام ون بوا اسوتفاده ای انجام شود کو تا مطالع  شدند ادغام هم گروهی باهم های ن  مطالع داده ،(HALCyon) «زندگی

 و MRC بوا حمایوت موالی (CLOSER) «طوولی و گروهیمنابع بهبود مطالعات هم»ابتکار عمل مشاب ، طور نبودش ب  پذیرگروهی ب  تنهایی امکانهم

 شدهدب  هم پیوند می مطالعات این متغیرهای را با هدف ترکیب گروهیمطالع  همن   اجتماعی، و اقتصادی شورای تحقیقات

ونها قابل تعمیم  نتایج است ممکن وجود این با زندگی نباشند، شیوه و جمعیتی لحاظ از مردم عموم نماینده است ممکن گروهیمطالعات هم از برخی

منود عودم موفقیوت نظام ممکن است بوا و هستند برهزین  است، گیرند از: حفظ ونها وقتعبارت نگروینده گروهیهم مطالعات کلی ضعف نقاطش باشند

 بسیاری ذاتی هستند: مشکالت این از برخی ب  کمک حال در جدید راهبردهایش مواج  شوند (systematic loss to follow-up) پیگیری موارد

خطوای توور  عودم  کواهش باعوث کو  کننداتخاذ می سالمت ونها را های معمولدادهجهت اتصال  کنندگان رضایت شرکت گروهی،مطالعات هم از

 دور راه از هواموارد از ضبط داده بر بوده و در برخیشده، کمتر از پیگیری فعال موارد هزین  (recall bias)تور  یادووری  و موفقیت پیگیری موارد

 ووریجموع توانوایی و انتخواب توور  حفوظ، جوذب، بور منفی تأثیر تواندمی دور راه از هاهضبط داد هایتکنیکش کننداینترنت استفاده می طریق از

 مناسب شرایط در و بررسی شده ب  صورت موردی باید هزین کم رو  این اتخاذ مزیت کندمی توصی  «مرور راهبردی» بنابراین،ش باشد داشت  هانمون 

اتصال بوا  طریق از پیگیری را اطالعات تمام اما کند،می ووریجمع پای  هایکلینیک را در ایگسترده اطالعاتبانک بریتانیا، زیستش ب  کار گرفت  شود

همو  مطالعوات  کننودگان شرکت صورت امکان از در کندمی توصی  «مرور راهبردی»ش کندگردووری می ونالین هایپرسشنام  و ضبط شده هایداده

 ونها گرفت  شودش معمول هایداده ب  اتصال طریق از اضافی اطالعات ووردن دست ب  ای برایسرسختان نام  گسترده و رضایت گروهیهم

هوا بوودن داده محرمان  توأم با تدابیر امنیتی ک  از امن هایمحیط در باثبات حکومتی فرایندهای از استفاده با شخصی هایداده بر موثق هایپژوهش

 شوامل گروهوی،مطالعوات هم تمرکز بور بر عالوه «مرور راهبردی»ش اساسی دارد عمومی نقش سالمت بهبود و بیماری علل فهم شود، درمحافظت می

 حاضر حال در هانمون  و هاداده گذاریاشتراک ب  و گروهیمطالعات هم از وگاهی افزایش م  اگرش دیگران است و MRC برای هاتوصی  از ایمجموع 

 انجوام های بیشتریولی برای استفاده بهین  از این منابع مطالعاتی الزم است فعالیت این مطالعات است، مالی کنندگان تأمین دیگر و MRC سیاست

 همچنوین، فراهم شده گنجانوده شووندش هایداده متا و ونالین هایدر دایرکتوری گروهیمطالعات هم کندمی توصی   «مرور راهبردی» بنابراین،ش شود

ناشوی از  هاییافتو ش ایون مطالعوات تسوهیل شوود میان مقایس  کنند تا استفاده معتبر و استاندارد هایاز رو  باید تا حد امکان گروهیمطالعات هم

 بوا ضرورت همکاری نزدیک« مرور راهبردی» و و سایر نقاط بسیار ازشمند هستند، بریتانیا در عمل و سیاست ب  رسانیاطال  در گروهیمطالعات هم

کنود؛  تشویق را وینده در همگروهی بریتانیا مطالعات از ترگسترده استفاده « مرور راهبردی» شودمی بینیپیش کندشان را خاطرنشان میگذارسیاست

 شپیدا کنند با ون مطابقت توانندنیز می ک  برخی از کشورهای دیگر ارزشمندی هستند ملی منابع این مطالعات،
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 از تولید ناخالص دولتیسهم تحقیق و توسعه  -2-3پیوست 

انداز مبنی بر ارتقای کشور ب  جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقو  وسویای جنووب غربوی مسوتلزم دستیابی ب  اهداف سند مشم

تولیود علوم در حووزه ها و از جمل  در حوزه سالمت استش نظر بو  سوهم قابول توجو  ریزی و مدیریت تولید، انتشار و کاربرد علم در هم  حوزهبرنام 

تحقیقواتی و  -ها و مراکوز علمویسالمت و نقش تحقیقات علوم پزشکی در ارتقای سالمت جامع  و در نتیج  توسع  پایدار، توج  ب  جایگواه دانشوگاه

، علم مفید علمی اسوت ب  عالوهفناوری در حوزه علوم پزشکی ب  عنوان موتور محرک  توسع  علوم سالمت کشور از اهمیت ب  سزایی برخوردار استش 

 شووند توا شواید یکوی از ونهوا نتیجو طورح و بررسوی مینیوز هوزاران ایوده  ؤسسات تحقیقاتی دنیاک  کاربردی باشد در حالی ک  حتی در بهترین م

موورد مطالعو  قورار  مولکوول 10000تا  5000کشف و توسع  یک دارو تحقیقات علوم دارویی، برای ش برای مثال در حوزه ومیزی داشت  باشدموفقیت

  انجامدشب  طول میسال  15 تا 10گیرند و فرایند کامل توسع  یک دارو می

پژوهشوی نمایو   -های توسع  تحقیقات و فناوری سالمت همانند تعداد مراکز تحقیقاتی و تعداد نشریات علمیهای اخیر در برخی شاخصدر سال

ها وجود دارد ک  برداری از این زیرساختهای اساسی در بهرهدار بودیم در حالی ک  همچنان مالشالمللی از رشد خوبی برخورهای بینشده در نمای 

 ترین ونها عدم تخصیص بودج  کافی در این بخش استشاز مهمیکی 

 سوال در خالص دولتینا تولید درصدس   ب  با افزایش ساالن  نیم درصد بایستکشور می پژوهشی بودج  کشور، توسع  پنجم برنام  سند اساس بر

( ک  بیانگر بیش 1رسیده است )جدول  0/82این میزان ب   1392نسبت ب  سال  1393حالی ک  با حدود ده درصد افزایش در سال  درش برسد 1395

 ناخوالص دولتوی دتولی یافت  سهم تحقیق و توسع  از توسع  کشورهای قابل ذکر است در شاز یک درصد عقب بودن از اهداف برنام  پنجم توسع  است

  (ش1است )شکل  درصد 04/2ب  طور متوسط 

 

 

)برگرفت  از گزار  بررسی الیحو   1393و الیحه بودجه  1392بر اساس قانون بودجه سال  (GDP) ناخالص دولتیسهم بخش پژوهش از تولید  -1جدول 

 های مجلس شورای اسالمی(پژوهشش مرکز 1392ش وموز  عالی، تحقیقات و فناوریش بهمن 32کل کشور  1393بودج  سال 
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های افقی بیانگر درصود اختصواص عرض ستون. G20بودجه بخش دولتی، بخش خصوصی و سایر منابع در تحقیقات علمی کشورهای عضو  -1شکل 

هر کشور استش این بدان معنا است ک  مساحت  ناخالص دولتیها نیز بیانگر تولید ب  تحقیق و توسع  استش ارتفا  ستون ناخالص دولتییافت  از تولید 

 شاست ون کشور هر بلوک بیانگر کل هزین  صرف شده در بخش تحقیقات

 (شscience-on-spend-world-the-does-chmu-how-http://theconversation.com/infographic-14069)منبع:  

 

میالدی تاکنون پیشتاز  2000خود در تحقیق و توسع  از سال  ناخالص دولتیدرصد از تولید  4بیش از با صرف  رژیم اشغالگر صهیونیست

اسوت  (OECD) توسع  و اقتصادی اریهمک استش این میزان حدود دوبرابر میانگین کشورهای عضو سازمان در کل دنیا گزاری در این بخشسرمای 

 ش3(2)شکل 

از رشد خووب تولیود ناخوالص دولتوی برخووردار  2014بینی جهانی هزین  تحقیق و توسع ، اکثر کشورهای منطق  خاورمیان  در سال طبق پیش

 (2و جدول  3)شکل برند ب  جز رژیم صهیونستی و قطر خواهند بود ولی در عین حال از زیرساخت ضعیف تحقیق و توسع  رنج می

http://theconversation.com/infographic-how-much-does-the-world-spend-on-science-14069
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بو  تحقیوق و توسوع  در صودر قورار داردش در میوان  ناخوالص دولتویدرصد از تولیود  7/3کره جنوبی با اختصاص  G20در میان کشورهای عضو 

 2001 درصد در سوال 54/0برخوردار است ب  طوری ک  از  ناخالص دولتیکشورهای همسای  ترکی  از رشد باالیی در سهم تحقیق و توسع  از تولید 

ب  تحقیوق و  ناخالص دولتیدرصد از تولید  3ش اختصاص 11و10افزایش یافت  است 2012درصد در سال  92/0و  2011درصد در سال  86/0میالدی ب  

 ش 1میالدی ب  عنوان برنام  بلندمدت این کشور درنظر گرفت  شده است 2023توسع  در سال 

 43/0و  2010درصود در سوال  39/0مویالدی بو  2000درصد در سوال  2/0ات سیاسی از سهم تحقیق و توسع  کشور مصر نیز با وجود عدم ثب

ش 12درصود متغیور بووده اسوت 27/0تا  2/0این سهم بین  2010تا  2000های رسیده استش این در حالی است ک  در طی سال 2011درصد در سال 

( را ب  موضوو  تحقیقوات علموی 23فراندوم همراه بود یک ماده )ماده درصدی شرکت کنندگان در ر 98قانون اساسی جدید این کشور ک  با موافقت 

را صورف  ناخاالص دولتاییک درصد از تولید  حداقلتا بنیان، دولت را موظف نموده اختصاص داده و ضمن تاکید برای رسیدن ب  اقتصاد دانش

در  ناخوالص دولتویدرصود از تولیود  10صورف حودود   ش13المللی برسدتحقیقات علمی نماید و ون را ب  تدریج افزایش داده تا ب  سطح استاندارد بین

 ش 14های دولت مصر استاز جمل  برنام  2017مراقبت سالمت، وموز  و تحقیقات علمی تا سال 

 

 توسوع  و اقتصوادی همکاری سازمان در بین کشورهای عضوکشور دنیا:  11ه از تولید ناخالص دولتی )درصد( در روند ساالنه سهم تحقیق و توسع -2شکل 

(OECD) ،رتب  اول و ومریکا رتب  دهم را از لحاظ سهم تحقیق و توسع  از تولید ناخوالص دولتوی بو  خوود اختصواص داده اسوتش در ایون  رژیم اشغالگر صهیونیست

درصد از تولید ناخالص دولتوی کو  بو  عنووان یوک هودف در بسویاری از  3درصد رشد داشت  و در راستای نیل ب   8ارتباط مین )خط قرمز( ب  طور متوسط ساالن  

شود از ایون لحواظ موین در طوی هشوت بینی میگزاری ومریکا )خط وبی( روند نزولی داشت  استش پیشدنیا شناخت  شده پیش رفت  در حالی ک  سرمای کشورهای 

 OECD, Main Science and Technology Indicators, 2013, Gross Domestic Expenditures onسوال بو  رتبو  ومریکوا برسودش )برگرفتو  از 

.http://stats.oecd.org/ a percentage of GDP. Available at:R&D as ) 

                                                           
10 Turkey's scientific research output is booming – but what about the quality? Available at http://www.elsevier.com/connect/turkeys-

scientific-research-output-is-booming-but-what-about-the-quality 
11 Research And Development Activities Survey, 2012. Turkish Statistical Institute (TUIK) Available at 

http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13630 
12 United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics 
13 Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014 available at http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf 
14 http://uk.reuters.com/article/2014/05/26/uk-egyptbudget-idUKKBN0E610520140526 

http://stats.oecd.org/
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سایز دایره بیانگر مقادیر نسبی هزین  ساالن  تحقیوق و توسوع  در کشوور مربوطو  اسوتش )برگرفتو  از سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی:  -3شکل 

http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=42014 Global R&D Funding Forecast Battelle,  

 

 

تحقیات و سهم ون در تولید ناخالص داخلیش  -1)برگرفت  از سال گذشته  40نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران در طی  -4شکل  

 پژوهشوکده ،«1389 سال بودج  الیح  در فناوری و پژوهش ب  نگاهی» و همکاران بهزاد یاضی، قره -2و  1381مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمیش اردیبهشت 

 هوایپژوهش مرکوزش فنواوری و تحقیقات عالی، وموز  :کشور کل 1393 و 1392، 1391سال  بودج  الیح  بررسی گزار  -3و  1388 بهمن استراتژیک، تحقیقات

  (اسالمی شورای مجلس
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در ایران سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی ( 16هاده )« ه»طبق بند 

قانون برناهه پنجت توسعه 

سهت پژوهش از تولید 

تا سال ناتالص داتلی 

 درصد برسد 3باید به  1394

http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4
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میلیوارد دالر )ومریکوا( بووده کو  ایواالت  240میالدی در کل جهان  2010پزشکی در سال و عمدتا زیست (life science)بودج  علوم حیاتی 

میلیارد دالر در بخش دولتی و غیرانتفاعی بیشترین سهم را ب  خود اختصاص داده است ک  معادل  40میلیارد در بخش تجاری و  70متحده با صرف 

 درصد بودج  بهداشت و درمان این کشور استش  5 بیش از

اخیر ایون  از رشد منفی برخوردار بوده و در دو سال 1391تا  1384سالهای در فاصل   ایران در داخلی ناخالص تولید ب  تحقیقاتی اعتبارات نسبت

 (ش4باشد فاصل  زیادی باقی است )شکل  1394درصد در سال  3رشد مثبت شده ولی تا میزان مطلوب ک  همانا 

 

ش در بوین (GERD) توسوع  و تحقیوق داخلوی ناخوالص هایمرتب شده بر اسواس هزینو : کشور برتر دنیا 40های تحقیق و توسعه بینی هزینهپیش -2جدول 

در مقام سوم قرار داردش سهم تحقیوق  24در مقام دوم و ایران با رتب   20در مقام اول، ترکی  با رتب   18کشورهای منطق  خاورمیان  رژیم اشغالگر صهیونیست با رتب  

 Battelle, 2014درصد  است ک  در رتب  اول دنیوا قورار داردش )برگرفتو  از  4بیش از  2014و  2013، 2012در سال  GDPو توسع  رژیم اشغالگر صهیونیست از 

)p/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4http://www.battelle.org/docs/tpGlobal R&D Funding Forecast  

 

 

http://www.battelle.org/docs/tpp/2014_global_rd_funding_forecast.pdf?sfvrsn=4

