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مقدمه

ایران مردم براي فناوري و علم در پیشرفت و اعتال ارتقا،

اقتدار دادن نشان دلیل به تنها حایزنه جهانی سطح در کشور

حـل و جامعـه فرهنگـی سـطح ارتقاي براي بلکه است، اهمیت

ثـروت تولیـد جهـت در صـنایع تقویت کشور، مختلف مسایل

بهبـود جامعـه، سـالمت ارتقـاي کشور، اقتصاد تقویت و ملی

فرصتشاخص آوردن وجود به نیز و توسعه شغلیهاي هاي

است. فراوان اهمیت داراي

اسـالمیجمهـوريدرعـالیآمـوزشکیفـیوکمیرشد

دهـهدرایـران عـالم،انسـانینیـرويتربیـتگذشـته،چهـار

مراکـزوهـاپژوهشـکدهگسـترشبـاهمـراهسـازيظرفیـت

امـورریزيبرنامهبرخیوکشورتحقیقاتی کننده تسهیل هاي

سبب پژوهشتحقیقاتی علمـیهـايمقالـهتولیـدوهـاافزایش

بهبرايراراهوشده جمهـوريانـدازچشـماهـدافرسیدن

است.نمودههموارشمسیهجري1404افقدرایراناسالمی

ایـران شـد خواهـد سـبب اهـداف ایـن به کشـوريدستیابی

فنـاوريعلمـیاقتصـادي،اولجایگـاهبـایافتهتوسعه درو

جهانالهامانقالبی،واسالمیهویتبامنطقه، واسـالمبخش

بیندرمؤثرودهسازنتعاملداراي شـود.المللروابط قلمداد

عنایتدرایتبارهبريمعظممقام تحققراستايدرخاصو

تحولبرانداز،چشماهداف فنـاوريوعلمنظامدرضرورت

علمیاسنادتدوینوکشور کشورعلمیجامعنقشهوتوسعه

.اندفرمودهتأکید

پژوهش دستاورد هاارزیابی

ترویج،فراگیري،شاملعلميچرخه بـهوانتشارتولید،

اساسـیاسـت.علـمکـارگیري کشـور،درپـژوهشبسـتر

سپسکالنپژوهشیراهبردهاي هامأموریتوهاسیاستو

براسـاسبرنامـهبایدکهاست بـرايشـود.تـدوینهـاآنهـا

پیشرفت علمیارزشیابی یافتههاي پژوهشـیرونـدهايهاي؛

پیامـدiiدستاورد،iخروجیحیطهسهدرباید و اثرگـذاري iiiو

ارزشیابی گیرد.قرارمورد

فرآیند یک بنیان"پژوهش ارتبـاط"منطق کشـف هدف با

پدیده بایـدمیان نویـافتی و کشـف هر که است بدیهی هاست.

نهایتـا و موضـوع یـک مختلـف ابعاد در دگرگونی و تغییرات

کنـ ایجـاد جامعه امور چیستی و چندي چونی، در د.دگرگونی

است: مهم فایده دو پژوهش توسعه از هدف لذا

ــخ پاس ــف) ــهدادنال ــورب ــمام ــی،مه ــاعی،فرهنگ اجتم

وزارتامـورحیطـهدر.جامعـهسـالمتازجملهواقتصادي

ازآگـاهیبـرايکنکـاشپزشکی،آموزشودرمانبهداشت،

هـايپیشـگیريارتقـايبرايتحقیقاتانجاموموجودوضع

آموزشـی،هـايروشبهبـودوثالثیـهویهثانواولیه،ابتدایی،

.استاهمیتحائزسالمتمدیریتیوپژوهشی

حضــرت فرمــوده ــه ب علمــی: ــت مرجعی ــه ب رســیدن ب)

(ع) علی سلطان"امیرالمومنین بـراي"العلم دانش و علم یعنی

مایـه فـرد یـک بـراي و ملت دنبالـهیک مفهـوم اسـت. اقتـدار

قد که کسی که است این ایشان کنـدفرموده پیـدا را علمی رت

دست به را علمی قدرت نتواند که کسی آن و دارد برتر دست

می باقی زیردست راآورد، برتـر دسـت او بـر دیگران و ماند

بـه رسـیدن بـراي علمـی قـدرت بـه رسـیدن داشـت. خواهند

نیست. کافی ولی است ضروري علمی مرجعیت

پژوهشپژوهش ازجمله کشور، دانشگاههاي چـههاي هی،

رشـد شـک بـدون هسـتند؟ هماهنـگ هـدف دو ایـن با میزان

و بـوده چشـمگیر بسـیار گذشته دهه دو در کشور تحقیقاتی

میــان در را ــاالنه س ــد رش ــبت نس ــترین بیش ــاطعی مق در

هم است. داشته جهان رشـتهکشورهاي بعضی در وچنین هـا

i -Output
ii- Outcome
iii -Impact
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شـدهزمینه برداشـته گـام علمـی مرجعیـت احراز سوي به ها

زمینه در قـدماست. نیـز سالمت مسایل و مشکالت هـايحل

برنامه باید و نیست کافی ولی شده برداشته هـايریزيعلمی

شود. انجام هدف این به رسیدن براي معینی هدفمند

ارزیـابیاسترونديiسنجیعلم مـیبـراي درکـه توانـد

راهبردها سیاستارائه .کنـدکمـکگیـرانتصمیموگذارانبه

میپژوهشخروجیبهبیشترسنجیعلملیکن، بهوپردازدها

نـدارد.پیامدواثـــردستاورد، هـايسـالدرچـهآنتوجهی

تولیـداتنـامبهاخیر جایگـاهتعیـینبـرايعلمـیاثرگـذاري

دانشـگاهمراکزمحقق،علمی مـوردکشـورهاوهـاتحقیقاتی،

شـاخصشاملگرفتهقرارتوجه یعنـیاثرگـذاريعمـدهدو

علمیبهعاتارجامیزان تاثیرiiمقاالت ضریب است.بودهiiiو

یـکهـايمقالـهبههاارجاعتعدادتقسیمازمجلهتأثیرضریب

اخیردودرمجله هماندرارجاعقابلهايمقالهتعدادبهسال

سال خروجـیهاییشاخصبراساسآید.میدستبهدو کـه

فتپیشـرسـیرایـراناسـالمیجمهوريکنند،میارزیابیرا

دههراايالعادهخارق دو داشتهدر ازگذشته تعـدادنظـرو

رتبهمقاالت بـه54از اسالمی انقالب پیروزي زمان رتبـهدر

دسـت هیجـدهم تا بـیشاسـتیافتـهپانزدهم درصـد60از.

بـینهايمقاله درالمللـیپزشـکی 1992(1372سـالکشـور

در شـدهتشرمن1تاصفرتأثیرضریبباهايمجلهمیالدي)

مقالـه60ازبـیشکـهآنحالاست، درایرانـیهـايدرصـد

اخیرسال انتشـار2تـأثیرضریبباهامجلهدرهاي بـاالتر و

سـال در ایرانـی مقـاالت بـه ارجاع است. بـهیافته اخیـر هـاي

مقـاالت ارجـاع در ایران رتبه هنوز اگرچه شده، بیشتر مراتب

مقاالت نیز بسیار%1و در دنیا رشتهبرتر از بـیني تـا20ها

است.30

پژوهشحیطه ارزشیابی از ویـژهاي توجـه بـه نیاز که ها

آن ــتاورد دسـ ــارگیري کـ ــه بـ ــین،دارد محققـ ــط توسـ ــا هـ

برنامهسیاست کشوريگذاران، مختلف امور مجریان و ریزان

مشـکالت حـل بـراي نیـز دسـتاوردها ایـن اثربخشی اثبات و

مـی جزیـی، و کلـی صـورت به دربکشور، مقولـه ایـن اشـد.

غالـب رونـد آن اصلی علت و ندارد مناسبی جایگاه ما کشور

پژوهش دانشگاهارزشیابی نیز و میها تعـداداگرچهباشد.ها

مجلهضریبوهاآنبهارجاعها،مقاله رامقـاالتکههاتأثیر

تعریفهايشاخصوکنندمیچاپ اثرگذاريبرايشدهدیگر

i -Scientometric
ii -Citation
iii -Impact factor

مقالهدرتوانندمیهامقاله هـايمطالعهوپایهعلومهايمورد

مطالعهباشندمفیدايپایه بهايتوسعهوکاربرديهايبراي

ـــوی ــژوهشژهــ ــپ سالم ــاي ــاتـه تحقیق و ــه جامع در ت

کـارگیريتواننـدنمـیبـالینیواپیـدمیولوژیک بـه نمایـانگر

اقتصـادي،مشـکلرفـعدرمطالعـاتپیامدهايودستاوردها

پژوهشباشندسالمتیوهنگیفراجتماعی، انجامآنبرايکه

است. شده

سال در پزشکی علوم فرهنگستان علمی با1391معاونت ،

خروجـی، بـر مبتنـی ارزشـیابی روش عمیق، پژوهشی انجام

بهداشـت، وزارت بـه و گردیـد تـدوین اثربخشـی و دستاورد

پیشـنهادي؛ روش در شد. ارایه نیز پزشکی آموزش و درمان

ــاخ ش ــتصوزن فعالی ــداد برون ــه ب ــوط مرب ــابی ارزی ــاي ه

دانش پیشبرد و سـالمت%38پژوهشی بـر تاثیر تـاثیر23%، ،

سیاست اجتماعی%5گذاريبر نفع اقتصـادي9%، نفـع %25و

می ارزشیابی نوع این وسـیلهبود. عنـوان بـه بـرايتوانـد اي

پژوهش کیفی وبهبود محور"ها آن"فایده بـهشدن بـراي ها

گیرد.کارگیري قرار استفاده مورد اثربخشی 1و

کنـونی؛ارزشـیابیهـايشـاخصکـهایـنبـهعنایـتبـا

مطلوب طور به را پیامد و آثار و ارزیـابیکامـلودستاورد

کشـورپژوهشوضعیتکنند،نمی بررسـیبایـدچگونـهدر

موجـودپژوهشمقایسهشود؟ کشـورهايبـاایـراندرهاي

اکهدهدمینشانپیشرفته بـرپـژوهشبیشـتریـراندر هـا

واستواردولتیگذاريسرمایه آمـوزشوگـراعرضـهبوده

پیشـرفته،کشـورهايدرکـهحـالیدر.اسـتمحـورعـالی

درتقاضــاگردولـت،وصـنعتگـذاريسـرمایهبـاپـژوهش

بنیـادي،هـايپژوهشدرگراعرضهوکاربرديهايپژوهش

وامریکادرشود.میانجامدانشگاهوصنعتمحوریتباو

ازژاپن، نیروي80بیش درپـژوهشدرگیـرانسـانیدرصد

دانشـگاهدرصد80ازبیشایراندروصنعتیمراکز هـا،در

کاردولتیتحقیقاتمراکزوهاپژوهشکده به .هسـتندمشغول

مشـتري ایران در مـیدولتـیپژوهش نیازهـايوشـوددارد

ــتریان ــشدرمش ــنعتبخ ــاص ــاییب ــگرتوان درانپژوهش

حجـمنطبقهادانشگاه کشور در پژوهش چنین هم مـنیست.

داشته، اندك بـامالی یـا و انفـرادي مـوارد بسـیاري 2-3در

فراگیرمیانجامهمکار موضـوعدرپیوسـتگینیسـت،شود،

همکاروجودهاطرح هـاطرحبرايپژوهشیوقتتمامندارد،

اسـتفادهکمیاب بر و دانشـجویاناست اسـاز ایـنمتکـی ت.

پــژوهش ســاختار در کـه اســت چیـزي خــالف خصوصـیات

می دیده پیشرفته شود.کشورهاي
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خروجــی بیشــتر ــران ای بصــورتدر کــه ــژوهش پ هــاي

ومطالعه اثـر آورد، دسـت بـه تبـدیل قابلیت است، علمی هاي

پژوهش بیشتر حاصل بنابراین، ندارد. را مقالـهپیامد هـاییها

مجل در وضعیت بهترین در که بـاالهاست تـاثیر ضـریب با ها

می چاپ توسـعهبه روندهاي از یک هیچ بر تاثیري ولی رسد

مــردم آحـاد سـالمت رونـد و اجتمـاعی فرهنگـی، اقتصـادي،

ندارند.

تحقیقات پیشرفت عوامل

داشته اظهار کـهبرخی آي، اس آي مقـاالت تولیـد کـه اند

آسیب است، شده هم اساتید علمی ارتقاي جبـرانمبناي هـاي

دانشگاهن در علم واقعی تولید به را ایـناپذیري اسـت. زده هـا

رشـته برخـی مـورد در اسـت ممکن نظر ویـژهاظهار بـه هـا؛

زیـرارشته باشد؛ داشته مصداق انسانی علوم به مربوط هاي

سـایر و بـومی اجتمـاعی و فرهنگـی تاثیرات تحقیقاتی، منابع

ار در صرفا انسانی، علوم تحقیقات در موثر آيعوامل با تباط

حاصـل نیـز دیگـر طـرق از مقاالت ارجاعات و نیست آي اس

رشتهمی سایر مورد در اما ازشود. اسـتفاده اینجانب بنظر ها

لطمــه مقــاالت تولیــد درامتیــاز ــم عل واقعــی تولیــد بــراي اي

است.دانشگاه نکرده وارد ها

اعـتالي بـراي گام ارتقـايفنـاوري؛وتحقیقـاتنخستین

در پژوهش کهدانشگاهکمی طـیاسالمیجمهوريدرهاست

درسال40 انسـانی نیـروي تربیـت افزایش با مقـاطعگذشته

هـمرشتهمختلف پزشـکی، و پایه وزمینـهچنـینهاي سـازي

شـده انجـام وجـه بهتـرین بـه تحقیقـات، براي ساختار ایجاد

گونه2است سـالبه در کشور در عالیه تحصیالت که هـاياي

رتبه ششمهاياخیر، تا داشـتهیلالملبیندوم کمـی نظر از را

مع جهـتاست. عالمـان، کـارگیري به پـژوهشهذا هـا،گیـري

فارغ کارآیی و دانش از دراستفاده تکمیلـی مقاطع التحصیالن

بـوده اشکال دچار جامعه مشکالت و مسائل حل براي کشور

است.

تحقیقـات بـه دادن جهـت کـه را، بعدي گام باید ما اکنون،

اجتمــاعی،دا فرهنگــی، مشــکالت رفــع جهــت در ــگاهی نش

شـرکت ایجاد برداریم. است، کشور سیاسی و هـاياقتصادي

راهدانش از یکی کاسـتیحـلبنیان بایـد کـه اسـت وهـایی هـا

ازچالش فنـاوري افـزایش سبب آن رفع با و بررسی آن هاي

شد. کشور علمی تولیدات

فرمهم فـرد پژوهشـی، سـاختار در عامـل ايهیختـهترین

خالقیـت، دانـش، و بـوده حسـنه اخـالق بـه متخلـق کـه است

و مشـکالت پاسـخ بـه دسـتیابی براي کافی انگیزه و نوآوري

متعـددي عوامل باشد. دارا را دانش مرزهاي در کردن حرکت

نوآوري و خالق نیروهاي چنین با کشور پژوهش آراستن در

مهم از یکی که دارد آنوجود ظرفیتترین تربیـتسـازيها و

در نیروهــایی ــین چن جایگــاه اســت. محقــق انســانی ــروي نی

گذاشـته ارج و تعریف خوبی به باید ما پژوهشی ساختارهاي

کنـار در بایـد محقـق فـرد علمـی، تبحرهـاي همه مانند شود.

ــژوهش پ ــهاســتاد جنب راگــر ــژوهش پ ــی عمل و نظــري هــاي

بـا و کنـد درك را پژوهشـی رفتـار و اخالق اصول بیاموزد،

کارگاهش در مستمر برنامـهرکت و رمـوزها بـه مـدون هـاي

مــدیریت یابــد. احاطــه تحقیقــاتی بایــدامــور پژوهشــی هــاي

ــانی،محـــیط انسـ نیـــروي جـــذب بـــراي را مناســـب هـــاي

نیـزظرفیت و تهیـه عـالی و پیشرفته محققین پرورش سازي،

وحمایت علمـی تبـادالت و بخشـی بین ارتباطات رفاهی، هاي

براي امور نگهسایر کننـد.باال فـراهم را جوانان انگیزه داشتن

مدیریت حال این عدیـدهبا مشـکالت پژوهشی نظـرهاي از اي

پـژوهش سهم دارند. پژوهشی امتیازات ازتامین کشـور هـاي

حدود ملی ناخالص بـا5/0درآمد و اسـت مانـده باقی درصد

تحریم سازمانافزایش اعتبارات پژوهش، لوازم نرخ و هايها

دانشگاهپژ و کارکنـانوهشی مزایاي و حقوق تکافوي فقط ها

می ورا تحقیـق تجهیـزات و لـوازم خرید توانایی عدم با دهد.

بیشـتر پـژوهش، حـوزه در انسـانی نیـروي کارگیري به نیز

فـرار و کـارآیی کـاهش سـبب مانـده؛ متوقـف پژوهش امور

می شود.مغزها

پژوهش بیشتر که است زبدیهی در بنیادي کوتاههاي مان

طرح به توسعهمنجر و کاربردي نمیهاي نـوعاي ایـن شوند.

استمطالعه ممکن و هستند محور عرضه و محور فرصت ها

بـا نباشند. ظاهر) به (حداقل سالمت ملی نیازهاي راستاي در

پژوهش وجود، دسـتاین هـدف بـا باید بنیادي بـههاي یـابی

صـورتحوزه بـه و جهـانی دانش روي پیش هـايطـرحهاي

برنامـهزنجیره پیوسته هم به و طـیاي در کـه شـوند ریـزي

آنسال مجموعه حـوزهها و علـم مرزهـاي به بتوانند هـايها

حالی در این شوند. نایل خاص زمینه یک در دانش روي پیش

موضوع در موجود پراکندگی که طرحاست درهاي پایـه هـاي

بخش دستبیشتر پژوهشی، مراکز و بهها هـدفییابی چنـین

می غیرممکن آنرا اثربخشی و آورد دست و کـمسازد نیز ها

3است.

مقالـه تعـداد افزایش اگرچه کلی، طور بـهبه ارجـاع و هـا

مجلهآن در انتشار و میها، باال تاثیر ضریب داراي توانندهاي

پـژوهش کیفـی و کمی بهبود براي خوبی هاي درشاخص هـا
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آن اثرگــذاري باشــند، حــلهــکشــور و توســعه و رشــد در ا

نمی نشان را کشور سـواالتمشکالت ایـن بـاز دیـر از دهند.

پژوهش که است بوده توانستهمطرح حد چه تا معرفـتها انـد

تولیـد ببرنـد؟ بـاال را جامعه فرهنگ دهند؟ افزایش را عمومی

پیشــرفت دهنــد؟ افــزایش را داخلــی وناخــالص بنیــادي هــاي

ص کنند؟ ایجاد مهم بهکاربردي سازند؟ شکوفا را کشور نعت

ــایر س و ــت نف ــاورزي، کش ــالمت، س ــف مختل ــائل مس ــل ح

میبخش تضمین را انسانی توسعه که کشور، کمـکهاي کنند،

تولیـدکرده در مشـارکت براي غیردولتی بخش توانمندي اند؟

فن و امکانعلم چگونه مـیآوري چـهپـذیر بـاالخره و شـود؟

بهشاخص تا است نیاز مورد دسـتهایی بتـوان عینـی طـور

پژوهش پیامدهاي و اثرها و ویـژهآوردها بـه و کشوري هاي

جامعـهپژوهش سالمت ارتقا و تامین حفظ در را پزشکی هاي

ــربخش اث پیامــد ســنجش الگــوي ــدوین ت ــا ب کــرد؟ ــابی ارزی

مـیپژوهش امید دسـتها ارزیـابی کـه ورود اثرهـا آوردهـا،

انجـام مطلوب صورت به پژوهش نـوعپیامدهاي ایـن شـود.

و فنـاوري و تحقیقـات و علـوم وزارت توسـط بایـد ارزیابی

دانشگاه و بهداشت تـاوزارت شـود گرفته کار به کشور هاي

پژوهش دانشجویان و اساتید شود کهسبب برگزینند را هایی

بیانجامد. جامعه مشکالت حل به

تحقیقاتچالش موانع و مشکالت ها،

فرآپژوهش و عقالنـی کنشـی مـنظم، و خردمندانـه ینـدي

اندیشـه خلـق و تولید یا و پاالیش و نقد بازنگري، به که است

می ومنجر آغـاز سواالتی یا سوال با معموال فرآیند این شود.

پاسخ یا پاسخ میبا فرجام به کننده قانع نسبتا درهایی رسـد.

اطالعـات ذخیـره و تبادل تولید، که است حرکتی چنین فرآیند

توسع جامعـهیعنی توسـعه آن مـوازات به و علمی تکامل و ه

می میتحقق که طوري به ازپذیرد، یکـی پـژوهش گفـت توان

شاخصاصلی مـیترین شـمار به جامعه هر توسعه رود.هاي

پیشـرفت درجـه و عملکـرد کیـف و کـم بـین جهـت همـین به

حـاکم ذهنـی شرایط و توسعه سطح و جامعه هر در پژوهش

پیوستگی جامعه آن دارد.بر وجود

نمـی شخصـی و فـردي امر یک را پژوهش داننـد.امروزه

پدیده فرآینـدبلکه در کـه اسـت اجتماعی واقعیتی و جمعی اي

عدیده عناصر و اجزا وايآن مجـري متـولی، موضـوع، نظیر

ــژوهش پ ــژوهش، پ ومــدیر نهادهــا ــات، امکان و بودجــه ــر، گ

می قرار یکدیگر با تعامل در پژوهشی نظـامگیتشکیالت و رند

مـی وجـود به را کشور حـالتحقیقاتی در جوامـع در آورنـد.

مـی سـر بـه گـذر حـال در اغلـب کـه موضـوعتوسعه برنـد،

علمـی نهادهـاي روبروست. چند موانعی و مسائل با پژوهش

تعیین نقش و جایگاه مسـائلیکننـدهاز نیسـتند. برخـوردار اي

در خصوصـی بخش ضعف و دولتی بخش به وابستگی چون

پژوهش سسـتیانجام با کشور تا گردیده موجب مستقل هاي

فرهنگ و اندیشه تولید بهتـریندر از یکی شود. روبرو سازي

تـاشاخص شود معلوم که است آن مدعا این ارزیابی براي ها

تصمیم میزان برنامـهگیريچه و بـاریـزيهـا برخـورد و هـا

راه ــاس براس ــعه توس ــع موان و ــائل ــرمس ب ــی مبتن ــاي کاره

می صورت علمی پذیرد.تحقیقات

برنامه به گذرا نگاهی پیشـرفتهبا کشـورهاي تمـامی هاي

ده میدر راحتی به گذشته، درهاي پـژوهش اهمیـت بـه توان

بررسی برد. پی کشورها توسعه و میرشد نشان کـهها دهـد

برنامــه بــا دادنریــزيآنــان قــرار محــور و ســاله ســی هــاي

زمینه تمامی در وهايپژوهش پایه علوم اجتماعی، اقتصادي،

یافته دست مهم این به مـیکاربردي، جرات به گفـتاند. تـوان

فرهنـگ از جزئی ما کشور در سطوح، از هیچیک در پژوهش،

و جامعـه و فرهنـگ و اقتصاد و سیاست حوزه در نه نیست؛

سیاسـت مـدیران، خواص، مردم، عامه سطح در ونه گـذاران

تصـمیمتصـمیم و تحقیـقگسـازان فرهنـگ مجریـان، و یـران

ندارد. وجود

کــه اســت متعــددي دالیــل از ناشـی خــود البتــه امــر ایـن

وجـودمهم دلیـل بـه تحقیـق بـه نیاز احساس فقدان آنها ترین

هم و انحصارات و رقابـتوابستگی نبـود و تقدیرگرایی چنین

حوزه همه در هزینه و کیفیت بعد نکتـهاز اسـت. سـطوح و ها

آن توجه درقابل ناشـناخته و مبهم مسائل تعدد وجود با که،

زمینه در متعدد مشکالت و سـوالکشور گونـاگون، هـايهاي

نشـده تبیـین درستی به هنوز کشور نیاز مورد انـد.تحقیقاتی

پژوهش بامتاسفانه، بیشتر انجام، حال در و گرفته انجام هاي

می صورت ظاهري اعتبار بر محتـواتکیه بـر تکیه تا وپذیرد ؛

ابزار. تا است هدف بیشتر

ایـده مقابـل در مقاومـت ماننـد وجـودمواردي نـو، هـاي

بی و عملکرد در سـرمایهنارسایی بـه افـراد درمیلـی گـذاري

نمونه تحقیقاتی، پژوهشـیمراکز چـالش ایـن از دیگـري هاي

سـازمان در موارد این معموال مـیاست. پـیش کـههـایی آیـد

و ساده کارکنان توسط مـیبیشتر کنتـرل درمعمولی شـوند.

آنسازمان مـدیران خصـوص بـه شاغل افراد که بـاهایی هـا

این در قبال و هستند آشنا استدالل براي معلولی و علت منطق

دیده آموزش است.خصوص بیشتر پژوهش براي تمایل اند،
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اندیشه خلق به پژوهش میهر منتهی تازه هرهاي و شود

تازه پاندیشه طرح منشا انسـانرسشاي، که است نوینی هاي

ارزیابی به برمیرا جدیدتر و بیشتر زمینـههاي و سـازانگیزد

جامعه هر در اجتماعی و صنعتی علمی، مـیتحوالت شـود.اي

یافتــه و اطالعــات طریــقانتقــال از پــژوهش از حاصــل هــاي

همایش ایجـادبرگزاري در قطعا تحقیقات، انتشار و علمی هاي

تش و پژوهش پـژوهشفرهنگ و مبتکران ترغیب و گـرانویق

و آموزشـی نظام است الزم صورت هر در بود. خواهد موثر

در و برونـد پـیش یکـدیگر پاي به پا اول درجه در تحقیقاتی،

اولویـت و نیازهـا بـا را خـود بعـدي، کـار،درجه بـازار هـاي

آن بـا و دهنـد مطابقـت ملی، و بومی خدمات و درصنعت هـا

باشند. ارتباط

ومایهســر جــذب زمینــه در الزم قــوانین تــدوین گــذاري،

ــه ــژوهشنگـ پـ ازداري اداري، ــام نظـ در ــته شایسـ ــران گـ

تحقــقضــروري ســمت بــه حرکــت جهــت در اقــدامات تــرین

اهـداف، بـه نیـل در سـازمانی امـروزه اسـت. علمی مرجعیت

سازمان دیگر با جامعهرقابت به کاالها و خدمات عرضه و ها

بود؛موفق خواهد پژوهشتر انسانی نیروي به کارآمد،که گر،

آموزش و بـزرگشایسته کـه سـازماندیـده، سـرمایه تـرین

می یافته،محسوب توسعه کشورهاي اغلب باشد. مجهز شود،

نیـرويبهره اسـتعداد و ابتکـار خالقیـت، مـدیریت، از برداري

مهـم عنـوان به را توسـعهانسانی عامـل مطـرحتـرین یـافتگی

همین به و برنامهنموده ودلیل پـرورش براي را متنوعی هاي

پـیش خـود متخصص انسانی نیروي داشت اجـرانگه و بینـی

عمـدهمی بخـش کشـورها گونـه این هزینـهنمایند. از هـاياي

بودجه قالب در را سـرمایهاجتماعی و عمومی درهاي گـذاري

انسـانی نیـروي توسـعه و آمـوزش صرف خصوصی بخش

ایجاد کنار در و رانموده اقتصـادي اجتمـاعی امنیـت و رفـاه

فـراهم کشـورها دیگـر متخصـص انسانی نیروي جذب براي

آورند.می

و پـرورش توسـعه، حـال در جوامع در و مقابل نقطه در

جــدي مشــکالت بــا متخصــص انســانی نیــروي داشــت نگــه

ــان، متخصصـ ــان، نخبگـ ــاجرت مهـ ــد رونـ و ــت روبروسـ

مـاه نیمـه و ماهر کارگران حتی (و سـويکارشناسان بـه ر)

می برخوردار زیادي شتاب از یافته توسعه باشـد.کشورهاي

زیـرامی برشـمرد؛ اقتصـادي مشـکالت را امر این دلیل توان،

سـرمایه مقـدار که نمود قلمداد نیافته توسعه باید را کشوري

مهـاجرت از ناشـی خسارت از کمتر آن در شده حفظ انسانی

باشد.

پزشکی تحقیقات کنونی وضعیت

بهداشـتیحفظ وضـعیت بهبـود و جامعـه آحـاد سالمت

آن ایـراندرمانی اسـالمی جمهـوري نظام عمده وظایف از ها

پیشگیري طریق از که حاصـلاست ثالثیه و ثانویه اولیه، هاي

ازمی اولیـه پیشـگیري و سـالمت ارتقا دیگر، عبارت به شود.

بیماري آنبروز مناسـب و موقع به درمان و تشخیص هـا،ها،

نهایـت؛جلو در و بیمارهـا، از ناشـی عـوارض بروز از گیري

عمـده راهبردهـاي و اهداف مبتال، افراد نوتوانی و توانبخشی

مـیبرنامه تشـکیل را کشـور درمانی بهداشتی بـاهاي دهنـد.

زمینـه در پژوهش اهمیت به بـاتوجه همـراه شـده، یـاد هـاي

پایهپژوهش توسـعههاي و کـاربردي تحقیقات بنیان که اياي

مــی تشــکیل را ازپزشــکی آگــاهی بــا اســت ضــروري دهــد،

درمـانی بهداشتی مشکالت و معضالت براي موجود وضعیت

را ــلهکشــور ــالبح انق از ــس پ شــود. ــه ارای مناســب ــاي ه

خودبـاوري اسـالم، عالیه تعالیم از الهام با اسالمی شکوهمند

دوره توسعه و رشد یمن به خوداتکایی، وو پایـه تکمیلی هاي

ــ ــالشب ت و ــت بهداش وزارت ــکیل تش ــکی؛ پزش ــروه گ الینی

انســانی نیــروي تربیـت پزشــکی، حـرف صــاحبان مسـئوالن

بهداشـتی خـدمات ارایـه و یافتـه کیفـی و کمـی ارتقا پزشکی

چشم بهبود آندرمانی مـوازات بـه و اسـت نموده پیدا گیري

چشم رشد به نیز پزشکی گروه در یافتهتحقیقات دست گیري

است.

دانشگاهتحقیقات شـهیددر و تهـران پزشـکی علـوم هـاي

ترتیـب بـه سـال در شـده منتشر مقاالت تعداد نظر از بهشتی

دانشــگاه تکنولــوژيماننــد انســتیتو نظیــر دنیــا برتــر هــاي

(Caltech)کالیفرنیاتکنولوژيانستیتوو(MIT)ماساچوست

تحقیقات،می کیفیت نظر از لیکن دو26باشد. مقـاالت درصـد

دردانشگا شـده چـاپ مقـاالت زمـره در اخیر مجـالت%10ه

دنیا هستند،SJRشاخص(براساسبرتر تنهـاحـالیدر) کـه

و5/3 تهــران پزشــکی علــوم دانشــگاه دو مقــاالت از درصــد

می مقاالت این زمره در بهشتی باشد.شهید

روش از استفاده کنونی، مشکالت از علـمیکی سـنجیهاي

د عناوین کسب براي اسـت.متداول کشـور در برتر انشمندان

روشمتــداول ایــن بخــشتــرین در دانشــمند یــک شــرکت هــا

بین عمده کار یک از بسـیارکوچکی مجالت در که است المللی

می چاپ مـیمعتبر دریافت نیز زیادي استناد و بـهشود کنـد.

عنـوان به مقاله ده چند در دانشمندي است ممکن دیگر عبارت

(بجــز نویســندگان از همکــاريیکــی بــا مســئول) و اول نفــر

بـاالبین تـاثیر ضـریب با مجالت در منتشره مقاالت در المللی
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رتبه و کند بـرشرکت اسـتناد، نظر از و کند کسب را اول هاي

بسـیاري مسـئول یـا و اول نفـر کـه ایرانـی برتـر دانشمندان

بـوده ایـران در آن اصـلی علم تولید منشا که هستند، مقاالتی

ب پیشی میاست، نظر به لذا بـرگیرد. تکیه که پراسـتناد"رسد

شاخص"بودن لحاظ (به علم در پایه توجـهESI(iهاي بدون ،

علم در عدالت رعایت عدم سبب فوق، نکته موجـببه و سنجی

جوانـاندل جـذب نیز و دانشمندان اساتید، از بسیاري نگرانی

روش بــه مطالعــاتمحقــق در شــرکت بــراي نــامطلوب هــاي

کمتـرگسترده فعالیتی با نویسنده، چندین یک هر که شوند اي

ولـی دارنـد، ایرانـی مقـاالت در مسـئول و اول نفـر اساتید از

می دریافت را فراوانی کنند.استنادات

پزشـکی علـوم در تحقیقـات افـق الهـی رحمـت و لطف به

میآینده نشان را کننده امیدوار و روشن بـهاي امـر این دهد.

چشم گسترش دردلیل پزشـکی عـالی آموزش موسسات گیر

دهـه در آمـوزشکشور کیفـی و کمـی ارتقـا و گذشـته هـاي

دوره در کـافی انسـانی نیروي تربیت و کشوي هـايپزشکی

پایـه تخصصـی دکتراي و ارشد، کارشناسی عمومی، دکتراي

تشـکیالتی انسـجام نیز و پزشکی، تخصص فوق و پزشکی و

است. بهداشت وزارت

ت کارهاي سـالانجام در گروهـی شـکل بـه هـايحقیقاتی

فزاینده رشد اسـامیاخیر افـزایش از امـر این است. داشته اي

هویـدا پزشـکی علمـی مقـاالت و مقـاالت خالصه نویسندگان

سـالمی کـه نقصـی درشود. و داشـته وجـود متمـادي هـاي

مـی دیـده نیز پیشرفت حال در کشورهاي عـدمبیشتر شـود،

براي مناسب همکاران بـهوجود است. پژوهندگان دادن یاري

پـژوهش یک دیگر را،عبارت خـود تحقیقـاتی امـور کلیـه گـر

تهیـه و تحلیل و تجزیه اجرا، تدارك، نگارش، طراحی، همچون

بـراي اکثـرا که معدودي افراد کمک به یا و تنهایی به گزارش

ندیده کافی آموزش مربوطه میامور انجام امـر،اند، ایـن دهد.

بازدهی فـوقکاهش خسـتگی پـژوهشو باعـثالعـاده را گـر

رشـتهمی آمـوزش توسـعه بـه توجـه بـا مختلـفشود. هـاي

دانشگاه در تحقیقات براي ویژه جایگاه ایجاد و هـادانشگاهی

می امید تحقیقاتی مراکز نارسـاییو ایـن که آینـدهرود در هـا

خــود ــار کن در اصــلی پژوهشــگر و شــود برطــرف نزدیــک

بخ و دیگر تکنیسـینپژوهشگران و کارشناسـان هـايصوص

معنـاي بـه تحقیقات و باشد داشته را پژوهشی امور در ویژه

شود. انجام کشور در گروهی طور به واقعی

i -Essential Science Indicators

دانشگاهبی در پزشکی علوم تحقیقات عمده بخش هاشبهه

می دانشـگاهانجام در کارآمد انسانی نیروهاي تجمع هـاشود.

بهداشـتی خـدمات ارایه نظام ادغام وو آمـوزش بـا درمـانی

سـال در کـه اسـت شده سبب پزشکی گروه در هـايپژوهش

رهیافت کردن پیدا براي کاربردي تحقیقات مناسـباخیر هـاي

در پزشـکی آمـوزش و درمـانی بهداشتی مشکالت رفع جهت

فزایندهدانشگاه رشد مراکـزها فزاینـده رشـد باشد. داشته اي

پژو ــور ام ــجام انس ــکده پژوهش و ــاتی ــدتحقیق نوی را ــی هش

دهد.می

فرصتتهدید و هاها

دارد.آینده سـزایی بـه اهمیـت تحقیقـات گستره در نگري

آینده نگرش هر میاصوال انتخـابنگري بیشـتر، دقت از تواند

ــئن ــد.مطم باش ــوردار برخ ــتري بیش ــري فک ــعه توس و ــر ت

زمانریزيبرنامه اهداف، تعیین درازمدت، مناسـبهاي بنـدي

بر مدت کوتاه بـهو و امـور کلیـه در اهـداف، بـه رسـیدن اي

پـژوهش نیز و مختلف علوم در امـريخصوص علمـی، هـاي

در تحقیقـات آرمـانی وضـعیت براي باید آنچه است. اساسی

محـدودیت1404ایران رفـع کـرد؛ کاسـتیترسیم و هـايهـا

مهـم همـه از و کنونی وضعیت در شـدیدپژوهش کمبـود تـر،

پژوهش انسانی فنیروي و جامعهگر در تحقیقات فرهنگ قدان

فن علم، جایگاه و افق ایـراناست. در تحقیقات و ،1404آوري

داوري یـک بـا نگیـرد، صـورت عـاجلی اقدام که صورتی در

بــهخــوش توجــه بــا و اســت کنــونی وضــعیت شــبیه بینانــه،

مـاپیشرفت بین فاصله پیشرفته، کشورهاي سریع علمی هاي

شـد خواهد بیشتر کشورها این جایگـاهو بـه رسـیدن بـراي .

فن علم، در برنامـهواالتر تحقیقـات و خالصـانه،آوري ریـزي

یـک دارد ضرورت ابتدا است. نیاز مورد مستمر و کارا دقیق،

ایران مردم آید. پدید کشور در پژوهش امر در فرهنگی تحول

قرن چنـدکه در اند بوده تحقیقات و علم پرچمدار جهان در ها

سی بـا گذشته فراگیـراسـتسده نفـوذ و حاکمـان غلـط هـاي

علمـی سیاسـت تنهـا نـه بیگانـه، فرهنگی و اجتماعی سیاسی،

جیـره نظـر، ایـن از کـه دادند دست از را دیگـرانخود خـوار

بـه اسـالمی شکوهمند انقالب از پس که اساسی تحول شدند.

شـد، ایجاد جامعه فرهنگی نگرش در (ره) خمینی امام رهبري

ت عزت، ملـتخودباوري، بـه را وابسـتگی عدم و ابتکار حول،

آرمـان رسـاندن عمـل بـه تـا ولـی بـهآموخت رسـیدن و هـا

بـرهدف دارد. وجـود زیـادي فاصـله هنـوز خوداتکـایی هاي

صـاحب ایجـادمسئوالن، بـا کـه اسـت اندیشـمندان و نظـران

عملـی و نظـري دیـدگاه از را پـژوهش ابتکـار، و تتبع فرهنگ
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فرهنگی تحول داده، مبنـايترویج و سـازند ممکـن را جامعه

بــه اجتمــاعی و خــانوادگی فــردي، ارتباطــات از را ارجحیــت

تحـول دهنـد. تغییـر بـودن مبتکـر و پژوهشندگی فرهیختگی،

مناسب جایگاه کرده، برطرف را تحقیقات موانع خود فرهنگی،

ایران براي را تحقیقات و آوري فن خواهـد1404علم، فـراهم

ساخت.

اکثر برنامهمتاسفانه و رامسئوالن پژوهش کشور، ریزان

را تحقیقـات بـراي بودجـه تخصـیص و دانسـته تفننـی امري

می تلقی هزینه رفت هدر جـایینوعی بـه شرایط این در کنند.

طـی کشـور علـم توسـعه و رشـد وجـود بـا کـه ایـم رسیده

انجـامسال کنـدي به کشور پژوهش رشد امروز گذشته، هاي

توصـی وجـود با شود. بـرايهمی رهبـري معظـم مقـام هـاي

در4تخصــیص تحقیقــات، بــه ملــی ناخــالص تولیــد درصــد

معـادلبرنامه تحقیقـات بودجه توسعه، پنجم و چهارم 2هاي

علی است. شده پیشنهاد ملی ناخالص درآمد اندكدرصد رغم

درآمـد درصـد دهـم یک از و نشده محقق نیز رقم این بودن،

گذشته،40درملیناخالص درسال و رسـیده درصـد نیم به

هنـوز زیـرا اسـت؛ نکـرده زیـادي تفـاوت نیز گذشته دهه دو

اهمیـتنتوانسته و ارزش پـژوهش بـراي بایـد کـه آنچنان ایم

شویم. قائل

است اعتبارات و منابع رفتن هدر پژوهش که فکر این باید

مگـر نکرده رشد کشوري هیچ که چرا کنیم، بیرون مغز از را

تحقی به توجه انتقـالبا تنهـا مـا انقالب اوایل در پژوهش. و ق

و تحقیــق و بــودیم کشــور داخــل بــه دیگــران دانــش دهنــده

در عظیمـی تحـوالت آن از بعـد ولـی داشـتیم، اندکی پژوهش

ایــن از بایـد کـه پیوســت وقـوع بـه کشــور پـژوهش عرصـه

رشـد تـا بگیـرد صورت قوي حمایت و پشتیبانی دستاوردها

مسیر تحقیقات کیفی و شایسـتهکمی باشـد. داشـته صعودي

اگر اختصـاص4است تحقیقات به ملی ناخالص تولید درصد

نتیجه که چرا ویابد، سـازي ظرفیت فکري، رشد ایجاد جز اي

رفع براي فناوري و علم توسعه نیز و پژوهشی نیروي تربیت

عدیده داشت.مشکالت نخواهد کشور در اي

نیسـت؛ مـا کشـور مخـتص شـرایط ایـن همـهالبته بلکـه

کـه چـرا دارنـد، را وضعیت همین توسعه حال در کشورهاي

و هسـتند خـود مشـکالت سریع رفع و حل خواهان مسئولین

نمی پژوهشی کارهاي دنبال به معمـوالبنابراین کـه 50رونـد

آن نمیدرصد نتیجه به نیز غافـلها واقعیت این از لیکن رسد.

همان می50هستندکه باقیمانده رونـقتوانـددرصد موجبـات

سازد. فراهم را کشور جوانان علمی رشد و تفکرات جامعه،

عملیاتیحلراه هاي

و نمود تقویت را ساختارها ابتدا باید شدن عملیاتی براي

پژوهش هدفمندي به برايسپس مطلوب جهات نمود. توجه ها

ایران در علمی مختلف1404تحقیقات ابعاد به معطوف باید

باشد: 2،4پژوهش

در· بایســتی پـژوهش فرهنـگ بعـد در کـه ایـن اول:

کشـــور در تحقیقـــات مـــدیریت (نظـــام) ســـامانه

پژوهشــکدهدانشــگاه ــا، موسســاته و مراکــز ــا، ه

بـه گیـرد؛ صـورت بنیـادي تحولی کشور تحقیقاتی

دستگونه که کاملاي هدایت تحقیق امور اندرکاران

هدایت در کامل مهارت و تحقیق امر در را جامعی و

گزارشتحقی سامانه به داشته، را اطـالعقات و دهـی

باشند. مجهز مطلوب ارزشیابی و نظارت رسانی،

پژوهش· انسانی نیروي مطلـوبدوم: میـزان بـه گـر

توسـعه و تشکیل به نیاز محقق تربیت شود. تربیت

بـراي تحقیـق امر به پرداختن دارد. تحقیقاتی مراکز

بی علمیافراد هیئت عضو یا (دانشجو بدونتجربه (

وقــت، اتــالف باعــث مجــرب، محققــان سرپرســتی

ــز مراک توســعه اســت. کشــور ــات امکان و بودجــه

آیین اجراي در ثابت و باالنامهتحقیقاتی به که هایی

دارنـد؛ تاکید مراکز این در تجربه و علم سطح بردن

آن ارتباط و تحقیقاتی مراکز از صـنعتحمایت با ها

مح تربیـت و تحقیقـات پیشبرد ضـروريجهت قـق

است.

و· علمی هیئت اعضاي عملکرد و نگرش تغییر سوم:

حـل براي هدفمند تحقیق امر به تحقیقاتی موسسات

ــی کیف و کمــی رشــد ــا ب ــراه هم ــه، جامع مشــکالت

پایانطرح شدن پژوهشی و تحقیقاتی هـاينامههاي

دورهدوره ــژه وی ــه ب ــف مختل ــاي ــرايه دکت ــاي ه

ــی تخصص ــوق ف و ــی تخصص ــکی، پزش ــومی عم

است.ضر وري

در· تحقیق مناسب شناختی روش از استفاده چهارم:

ازطــرح یکــی عنــوان بــه بایــد تحقیقــاتی هــاي

ضـعفاصولی تا شود گرفته نظر در تغییرات ترین

تحقیـق شـناختی روش و طراحی امر در که کنونی

شود. برطرف دارد، وجود

تـدوین· و پـژوهش در اخالقـی اصول رعایت پنجم:

ن از مشخص ومعیارهاي اخالقی مبانی و اصول ظر

زمینـه در ویـژه بـه اصـول، ایـن بـر کامـل نظارت
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ــه ب ــاز نی مــوارد، برخــی در کــه انســانی تحقیقــات

دارد. را مقننه قوه سوي از قوانین تصویب

ضروري· تسهیالت و کافی امکانات و بودجه ششم:

دیوان از جلوگیري و موانع رفع هـايسـاالريبراي

تهیه براي اداري و اجـرايمالی و تجهیزات و مواد

پزشـکی تحقیقات سهم دارد. ضرورت پژوهش امر

ملـی ناخـالص درآمـد کـل از دانشگاهی تحقیقات و

یابد. افزایش باید

جهـت· کـافی انگیزه ایجاد با باید محققان حفظ هفتم:

امـور بـه دادن اهمیت باشد. همراه پژوهشی فعالیت

انگیزه ایجاد و امپژوهشی رفاهی، مادي، کاناتهاي

بوروکراسی بردن بین از کردنو فراهم اداري، هاي

اطالع ونظام مدیریت در ثبات ایجاد مطلوب، رسانی

سیاست بایسـتیبالمال کـه هستند اموري اهم از ها

برنامــهسیاســت کشــورگــذاران، مجریــان و ریــزان

دهند. قرار خاص توجه مورد

بـر· منطبـق و شـوند هدفمنـد بایـد تحقیقـات هشتم:

پــژوهشنیاز شـوند. طراحــی جامعــه بایــدهـاي هــا

بهداشـتی مشـکالت و جامعـه احتیاجات پاسخگوي

باشد. کشور درمانی

مطلق· ارزشیابی از باید تحقیقات ارزیابی روش نهم:

تحقیقـات اثربخشـی و پیامـد ارزشـیابی به برونداد

ــراي بـ بیشـــتري ــازات امتیـ و شـــود داده ســـوق

تپژوهش امور در عمده تحوالت که شخیصـیهایی

بیمـاري از پیشـگیري درمانی، بهـرهو افـزایش هـا،

ــا ب ــرتبط م ــاعی اجتم ــور ام در ــل تحوی ــادي اقتص

ــی، فرهنگ مشــکالت و ــع موان ــع رف ــز نی و ســالمت

توسعه و رشد نهایتا و کشور اجتماعی و اقتصادي

می گیرد.مطلوب تعلق گردند،

توانمنـدي از بهینـه گیري بهره براي مناسب هـايراهبرد

و خالقیتموجود رشد جهت در تفکرنیز به نیاز کشور در ها

برنامــه گــامو دارد. صــحیح تحــولریــزي بــا بایــد اول هــاي

تحــول ســپس و تحقیــق امــر بــه جامعــه نگــرش در اساســی

زمان هم شود. برداشته تحقیقات مدیریتی سامانه در اساسی

پـژوهش انسـانی نیـروي تربیت تحول، این همکـارانبا و گـر

توس جاذبـهپژوهشی، ایجاد همراه به تحقیقاتی مراکز هـايعه

ــذب ج ــراي ب ــق تحقی ــیط مح در ــاعی اجتم و ــاهی رف ــی، علم

سـامانه توسعه و رشد است. ضروري نخبگان و فرهیختگان

روشاطالع از استفاده نظارترسانی، تحقیق، مناسب، شناسی

امکانـات و اعتبارات کردن فراهم و پژوهش اخالقی اصول بر

ت براي بینمناسب از و دولتی و خصوصی بخش دو از حقیق

براي که هستند اقداماتی زمره از تحقیقات، اداري موانع بردن

آرمان به ایراننیل می1404هاي شود.توصیه

گیرينتیجه

فناوريسیاست" و علم کلی کلـیسیاسـت"و"هاي هـاي

کسب"سالمت منظور به انقالب، معظم رهبر سوي از ابالغی ،

عل ومرجعیت غربـی جنـوب آسـیاي منطقـه در فناوري و می

دو هـر جهان در فناوري و علمی مرجعیت نیر و اسالم جهان

سیاسـت کـه هستند مشخصی برنامـهاهداف ریـزان،گـذاران،

آن تحقق براي دانشگاهیان و تحققدانشمندان نمایند. تالش ها

سیاست تغییـراتاین فقـط نـه و راهبـردي، تحـول بـا باید ها

بـهروبنایی توجـه حوزه این در تحقق رویکرد گیرد. صورت

نظریه و ایـننوآوري در نـوآوري از منظـور اسـت. پـردازي

فرآینـدسیاست و خـدمات محصـول، عمـل، به تفکر تبدیل ها

می جدید تجاري یا مرجعیـتصنعتی بـه دستیابی براي باشد.

است: اهمیت حائز زیر نکات فناوري و علمی

ارزش· مبانی، اسـالمیهاحاکمیت مـوازین و اخالق ،

تحقـق و فناوري و تحقیقات عالی، آموزش نظام در

اسالمی. دانشگاه

سیاست· در توانمند تولیت راهبـريتشکیل و گذاري

مفــاهیم و تعریــف تبــین و کشــور فنــاوري و علــم

اسالمی ایرانی علمی مرجعیت

در· نوآوري فرهنگ و پژوهش اخالق و تفکر ترویج

دانش وجامعه کشور.آموزشی دانشجویی

ملـی· نظام برنامه اجراي و تصویب تدوین، طراحی،

مرجعیت. رویکرد با نوآوري

پــژوهش،· در خصوصــی بخــش مشــارکت افــزایش

خدمات. ارایه و فناوري

اولویـت· بـا جهان فناوري و علم دیپلماسی توسعه

اسالم. جهان کشورهاي

تجـاري· و توسعه رشد، از حمایت و سـازيصیانت

ف و ثروت.علوم خلق محوریت با نون

یافتــه· کــارگیري بـه الــزام و ســازوکار هــايبهبـود

تصمیم و خدمات حیطه در سازي.پژوهش

i-Whitaker
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