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تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سالمت جمهوری اسالمی ایران
در توسعه انجمنهای علمی علوم پزشکی

چکیده

تاریخ دریافت 1397/10/05 :
تاریخ پذیرش1397/12/11 :

زمینه و هدف :انجمنهای علمی به عنوان «بنیانهای جامعه مدنی» همانند پلی رابط تخصصی بین دولت و مردم
به شمار میآیند .استفاده از ظرفیت نهادهای غیر رسمی مردمی و انجمنها ،یکی از بارزترین ویژگی اغلب جوامع پیشرفته
امروزی میباشد که در این میان انجمنهای علمی جایگاه منحصر بفردی دارد زیرا از یک سو بر نارسائیهای دیگر نهادهای
غیر علمی مشابه فائق میآیند و از طرفی دیگر نقاط ضعف موجود را تجمیع و با همافزائی موارد ،به تقویت کاستیها میپردازد.
از مهمترین اهداف و وظایف انجمنها ایجاد ارتباط علمی ،فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و ایجاد بستری مناسب برای شناخت،
تشویق ،هدایت و تبادل نظر بین محققان و اندیشمندان و متخصصانی که به طریقی با علوم گونا گون سر و کار دارند ،میباشد.
از جمله انجمنهای علمی فعال موجود در دنیا و ایران ،انجمنهای عرصه علوم پزشکی و نظام سالمت است که عمده
فعالیت آنها تحقق اهداف و برنامههای این حوزه میباشد و برای انجام این مهم با سازمانهای مختلفی چون وزارت
بهداشت ،درمان و آموزشپزشکی ،مؤسساتآموزشی ،پژوهشی و دانشگاهها به همکاری پرداخته و آنها را در برنامهریزی
امور آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی،ارزیابی و بازنگری برنامههای درسی ،ارائه خدمات علمی و پژوهشی حمایت مینمایند.
در همین راستا انجمنهای پزشکی در ایران تا کنون نقش بسزائی در ارتقای نظام سالمت کشور ایفا نمودهاند .مقاله حاضر
مروری بر تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سالمت جمهوری اسالمی ایران در توسعه انجمنهای علمی علوم پزشکی ایران
است.
کلمات کلیدی :انجمن علمی ،کمیسیون پزشکی ،ایران

.*1
.2
.3
.4
.5

نویسنده مسئول ،استاد ،گروه ارولوژی ،مركز تحقيقات سالمت مردان و بهداشت باروری ،دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
كارشناس بیولوژی ،دانشگاه شهید بهشتی ،رئیس گروه برنامهریزی قطبها و انجمنهای علمی كشور ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی ،تهران،ایران
كارشناس مامایی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشكی تهران ،كارشناس دبیرخانه كمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشكی ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی،تهران ،ایران
استادیار ،اپیدمیولوژی ،معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مشاوره ،گروه مشاوره ،دانشکده روانشناسی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تنکابن ،مازندران ،ایران ،معاونت آموزشی ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،تهران ،ایران
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مقدمه
انجمنهای علمی از جمله نهادهای جامعه مدنی هستند كه
نقش موثری در تولید دانش و دستیابی به توسعه علمی دارند.
در واقع این انجمنها زیربنای اصلی نهادهای مستقلی را تشكیل
زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

میدهند كه اغلب آنها فراترازحد و مرز سیاسی ،نژادی ،قومی،
مذهبی ،جنسی و غیره ،براساس ضرورتهای جهان دموكراسی و
تقویت هم از فرهنگ گفت و گو در راستای بسط و تحكیم جامعه
مدنی حول محورخردورزی ،تعهد ،وفـ ــاق ،آزادی و عـ ــدالت به
ارمغان ستگیهای معنوی بشر ،پدید آمده اند و فضای مناسبی
را برای آزاد اندیشی و استقر آوردهاند .یکی از مهمترین ویژگیهای
انجمنهای علمی عدم وابستگی آنها به دولتها از نظر منابع
مالی و نیروی انسانی ،سرعت عمل ،قدرت تصمیمگیری باال،
بوروكراسی محدود و سازوكار انعطافپذیرشان میباشد كه سبب
افزایش كارایی آنها در سطح ملی و بینالمللی بوده است )1( .در
جامعهشناسی علم ،دیدگاههای مختلفی برای تشکیل جوامع
علمی وجود دارد .از منظر مرتونی ،علم متکی بر هنجارهای اخالقی
درون اجتماع علمی است و اشترا کگرایـی (،)Communalism
یطـ ــرف ـ ـ ــی عـ ــاطـف ـ ـ ـ ــی
عـ ـ ــا مگ ـ ـ ــرای ـ ـ ــی ( ،)Universalismب ـ ـ 
نی ــافت ـ ـ ــه (Organized
( )Disinterestednessو شــک س ــازم ــا 

 )skepticismاز هنجارهای انسجام یافتن نظام اجتماعی علم
است)2( .
در رویکرد هگستروم و واتیلی  ،علوم در وا کنش متقابل جمعی
درک میشود )3( .از دید رندال کالینز الگوهای کالن را می توان از
پویایی شبکه ای و در زنجیره ای از رخدادها و تعامل درک کرد.
از دیدگاه او تجمعات واقعی به افراد انرژی عاطفی میدهد و این
تعامالت در عرصه تفکر مؤثر هستند .از این رو ،الگوی جامعه
شناسی علم کالینز بر حول سه محور سرمایه فرهنگی ،انرژی عاطفی
و ساختار محلی فرصت در شبکه متفکران شکل میگیرد .بی تردید
انجمنهای علمی نیز از این هنجارها تبعیت میکنند)4( .
از عمده اهداف انجمنهای علمی مواردی چون گسترش
و ارتقاء دانش و فن ایجاد ارتباط بین متخصصان و تبادل افکار

و اندیش ـ ـهها ،توس ــعه کمی و کیفی نی ــروی انســـانی متخصص،
ارائه خدمــات و بهبـــود امور آموزشــــی و پژوهشـــی ،همکاری با
نهادهای مختلف علمی ،تشویق پژوهشگران ،تحکیم ارتباط
تحقیقاتی و ایجاد ارتباط با مجامـــع علمی داخلی و خارجی و
استانداردسازی است .انجمنهای علمی عـــالوه بر اثرگذاری در
میزان دانش عمومی در ایجاد بستری مناسب برای شناخت
استعدادهایعلمی  -تخصصی افراد جامعه ،تشویق آنها برای
سهیمشدن در گسترش مـ ــرزهای دان ــش و شـــرکت در تدوین
برنامههای توسعه ملی بسیار تعیینکننده میباشند)6 ,5( .
تاریخچه تشکیل انجمن های علمی

کشورهای توسعه یافته از همـــان ابتدای شکلگیری حیات
علمی خـــود به ســـازمان دادن چنین مجامعـــی اقدام نمــودند
بطوریک ــه تاریخچـ ــه انجمن علمی به اوای ــل قرن  17میــــالدی
برمیگردد .انجمـ ــن سلطنتی بریتـ ــانیـ ــا در سال 1660میالدی،
آ کادمی علـــوم شـــوروی در سال  1725و آ کادمی علـــوم آمریکا در
سال  1863نمونهای از این انجمنها میباشند ()1
م راســـتا با
تاریخ تشکیل انجمـ ـنهای علم ــی در ایـــــران ه 
تشکیل سازمانهای علم ــی آموزشـ ــی و پژوهشـــی و آشـــنایی
نیروهای متخصص با فعالیتهای علمیجهان میباشــــد .اولین
گامهای در این زمینه دستیابی به علوم و فنون جدید درایران
با تاسیس دارالفنون در سال  1225و وزارتخانهای تحت عنوان
وزارت علوم در سال  1237میباشد .پس از تشکیل دارالفنونو
ً
توقف فعالیتهای آن ،تشکیلمؤسسات علمی جدید تقریبا تا
ً
ق ماند و مجددا از سال  1300نهادهای علمی
بیش از  70سال معو 
جدیدی تاسیس گردید ()7
تشکیل انجمنهای علمی در ایران با تشکیل"جمعیت
فیزیک و شیمی ایران" در سال  1310هجری شمسی ،در حدود
سال  " 1320کانون مهندسین ایران"" ،مجمع وکالی دادگستری"
و "انجمن مامائی ایران" نیز فعالیت خود را آغاز کرد ()8

رضا موقری و همکاران

وزارت علوم تشکیل گردید و تا سال  1357در مجموع  78انجمن

سال  1372شتاب بیشتری یافتـــــه بطوریکه در سال  1381تعداد

علمی در گروههای مختلف فعالیت داشتند تشکیلانجمنهای

 17مورد انجمـــن علمی مص ــوب و پروان ـ ــه دریافت کــــردهاند که

علمی پس از انقالباسالمی نیز ادامه یافت بطوریکه از سال

بیشترین تعداد انجمن در یک سال میباشـ ــد .در حــــال حاضــــر

 1357تا سال  1369تعداد 14انجمنعلمی در گروه غیرپزشکی

در مجموع یکصد و نود و دو انجمن علمی در رشتههای مختلف

تشکیل گردید ()7

علوم پزشکی مجــــوز و پروانه فعالیت اخـــذ نمودهاند در نمودار
شماره  ،1فراوانی تجمعی تأسیس انجمنهای علمی به تفکیک

تأسیس انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران

سال ارایه شده است)7( .

تأسیس انجمنهای گروه پزشکی ایران از نیمه دوم دهه

از بزرگترین انجمنهای علمی گ ـ ــروه پزشـ ــکی ایران ،انجمن

 1330شروع شد .از سال  1349تا  1356انجمنهای علمی با

دندانپزشکی ،انجمن پزش ـ ــکان عمومـ ــی و جامعـ ــه جراحـــــان را

همکاری وزارت علوم تشکیل گردید و تا سال  1357تعداد 43

میتوان نام برد .کوچکترین انجمنهای علمی گروه پزشکی در

انجمن در گروه پزشکی فعالیت داشتند)7( .

تعدادی از رشتههای فوقتخصصی شامل انجمن جراحان زانو و

تاسیس انجمنهای علمی پس از انقالب اسالمی نیز ادامه

آرتروسکوپی ،انجمن جراحان ســتون فقرات ایران و انجمن علوم

یافت و در سال  1370صدور مجوز تاسیس انجمنهای علمی گروه

اعصاب اطفال ایران میباشند که تعداد اعضاء آنها بین  30الی50

پزشکی برعهده وزارت بهداشت قرارگرفت و پس از شکلگیری

نفر متغیر است .انجمنهای علمی گروه پزشکی را از لحاظ حیطه

کمیسیون مربوطه از سال 1371مجوز تاسیس انجمنهای علمی

فعالیت به 5گروه تقسیم نمودهاند (( )7نمودار شماره .)2

نمودار شماره  : 1فراوانی تجمعی تاسیس انجمنهای علمی به تفکیک سال
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از سال  1349تا  1356تعداد  19انجمن علمی با همکاری

بطور رسمی آغار گردید .روند شکلگیری انجمنهای علمی در
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نمودار شماره  : 2درصد فراوانی انجمنهای علمی به تفکیک حیطه فعالیت
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اهداف و رویکردهای انجمنهای علمی

نوع تشکیالت و مدیریت آنها میباشد .زیرساخت نیروی انسانی

از مهمترین اهداف و وظایف انجمنها ایجاد ارتباط علمی،

انجمنهای علمی متشکل از افرادی است که از شرایط علمی

فنی ،تحقیقاتی ،آموزشی و ایجاد بستری مناسب برای شناخت،

ویژه برخوردار میباشند ،مدیران آنها نیز باید دارای تواناییهای

تشویق ،هدایـ ــت و تبـ ــادل نظر بین محققان و اندیشمندان و

علمی الزم جهت انجام رسالت اجمن مربوطه را دارا باشد)7( .

متخصصانی که به طریق ــی با علوم گون ــا گون س ــر و کار دارند،

ساختار درون ـ ــی انجمنهای علم ـ ــی متنـ ــاسب با اهـ ــداف و

است .همکاری با وزارت بهداشت ،درم ــان و آموزشپزشکی و

وظایف آنها شکلمیگیرد که این مهم ،شاخصی برای شناخت

مؤسساتآموزشی ،پژوهشی و دانشگاهها درخصوص برنامهریزی

انجمنهای علمی محسوب میگردد .گسترش س ـ ــازمان درون ـ ــی

امورآموزشی ،پژوهشی  -تحقیقاتی،ارزیابی و بازنگری برنامههای

انجمنهای علمی و افزایش تقسیم کار بین گروههای کاری و

آموزشی ،ارائه خدمات علمی ،پژوهشی نیز از اهداف انجمنهای

بخشهای تخصصی به میزان فعالیت انجمن بستگی دارد.

علمی است .از رویکردهای انجمنهای علمی میتوان به برگزاری

مقررات حا کم بر انجمنهای علمی از دو طریق بوجود میآید .اول

کنگ ـ ــرههای علمی داخلـ ــی و بینالمللـ ــی و اجـ ــرای برنامـ ـههای

از سوی مقرراتی که از اختیار اعضای انجمن خارج است و از طریق

بازآموزی ،تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی ،آموزشی ،چاپ

دولت و دستگاههای اجرایی ناظر بر انجمنهای علمی اعمال

بولتن و ترجمه و تالیف کتب علمی ،تشویق و ترغیب پژوهشگران،

میشود .دوم برآیند تمایالت اعضـ ــاء که در اسـ ــاسنامه انجمن

ایجاد ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی ،استانداردسازی و

ب اعضای آن منعکس میگردد)7( .
و سایر آییننامههای مصو 

اعتباربخشی گروههای آموزشی اشاره کرد)7( .
فرایند تأسیس انجمنهای علمی
ساختار انجمنهای علمی

بهمنظور صدور مجـ ــوز جهت تأسیس انجمــــنهایعلمی،

انجمنهای علم ـ ــی به دالیلی از س ـ ــایر مجام ـ ــع حرفهای

ادبـ ــی و هنـ ــری (برحسب موضوع) بر حسب موضـــــوع این امـــــر

متمایزند .این تمایز در هدف عملکرد و اعضای آنها متبلور است.

به عهـــــده وزارتخانههای بهداشت ،درمان و آموزش پزشـــکی،

پارهای از این تمایزات :شرایط علمی مؤسسان ،تخصصی بودن

علوم ،تحقیقات و فنــــاوری و نیز فرهنــــگ و ارشــــاد اسالمی بوده

انجمنهای علمی ،اهداف و وظایف ،استقالل مالی و تشکیالتی،

و در هر یک از این وزارتخانهها کمیسیونی جهــــت هر یک از این

رضا موقری و همکاران

دستورالعملهای اجرایـ ــی و ضوابـ ــط کمیسیون و اجـ ــرای آن،

از انجمنها کمیسیونی تشکیل میگردد ( )9,8و وزارت بهداشت

رسیدگی به درخواسـ ــت تأسیس انجم ـ ـنهای علمـ ــی و صدور

درمان و آموزش پزشکی نیز در همین راستا اقدام به تشکیل

مجــــوز مربوطـ ــه ،بررسـ ــی صالحیتهای علم ـ ــی اعضـ ــاء هیأت

کمسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی نمود .اهم فعالیتهای

مؤسس و هیأت مدیره ،تصویب اساسنامه تشکیالتی انجمنها

این کمیسیون در طی چهل سال گذشـ ــته شامل رسیدگی به

و اصالحات آن ،نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره

درخواست تاسیس انجمنهای علمی جدید ،تصویب اساسنامه

انجمنها ،تصویب آئیننامهها و ضوابط مربوط به تشکیل هیأت

و اصالحات آن ،تایید صحت انتخابات هیأت مدیره انجمنها و

بررسی تخلفات و هیأت نظارت بر عملکرد انجمنها ،نظارت و

تصویب ضوابط و آییننامهها ،برگزاری نشستهای هماندیشی

ارزیابی فعالیتهای انجمنهای علمی را عهدهدار میباشند (,8

با هیـ ــأتهای مدی ـ ــره انجمنهای علم ـ ــی جهـ ــت رســـــیدگی

 )9مراحل تأسیس انجمنهای علمی در شکل شماره  1منعکس

بههمپوشانیهای بینرشـ ــتهای و حلاختالفاتعلمی فیمابین

شده است.

و نیز جلب همکاری انجمنهای علمی در تهیه دستورالعملهای
مدیریت شده و مشـــــارکت در تدوین گایدالینهای درمانــــی و

اهم اقدامات انجام گرفته توسط کمیسیون انجمن های علمی

آموزشی ،تهیه بستههای آموزش بیمار با همکاری دفتر آموزش و
ارتقای سالمت وزارتخانه با مشارکت انجمنهای علمی و فعالیت

گروه پزشکی در طی چهـــل سال گذشته

انجمنهای علمی و سایر گ ــروههای دانـ ــش مح ــور فع ــال در

مستمر در راستای اهداف توسعه و تحول آموزش پزشکی بوده

عرصه علوم پزشکی ،به عنوان بازوی مشورتی نظام سالمت کش ــور

است که بطور مستدام در حال ادامه میباشد ( )10بسته های

بوده که در تحقق اهداف برنامههای این حوزه نقش چشمگیری

تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی جمهوری اسالمی ایران

و حائز اهمیتی داش ــته است .از جمله این انجمـ ـنها ،انجمنهای

به منظور رفع چالشهای موجود و طراحی و اجرای برنامهها برای

گروه علوم پزشکی است که بطور روز افروزون شاهد رشد کمی و کیفی

تحقق اهداف و راهبردهای کالن ملـــــی در حوزه آموزش پزشکی،

آن بوده ایم ،بطوریکه ارتقای جایگاه و توجه ویژه به آنها به عنوان

تدوین شده است.

سازمانهای مردم نهاد علمی در این عرصه قابل مالحظه میباشد.
شکل شماره  :1مراحل تأسیس انجمن های علمی
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طی چهل سال گذشته تعامل سازندهای بین کمیسیون

از سوی انجمنهای مذکور به کمیسیون ارسال گردیده است که

ستادی انجمنهای علمی گروه پزشکی و انجمنهای علمی در

شاخص ترین آنها در جدول شماره  1بصورت خالصه مطرح شده

سراسر کشور وجود داشته است و پیشنهادات عملیاتی بسیاری

است ()10

حاکمیتی

اجرایی

حضور فعال و پر نشاط انجمنهای علمی در عرصههای گونا گون

توسعه فعالیتهای جاری انجمنهای تخصصی در فعالیتهای

سالمت و ارائه راهکاری مناسب بهینه وبه هنگام به معاونتهای

آموزش مداوم

ستادی
مشارکت فعال انجمنهای علمی در نقادی سیاستها و عملکرد

ابتکار و نوآوری در شیوهها و به ویژه برنامههای غیرحضوری به

وزارت متبوع و ارائه پیشنهادات مبتنی برشواهد علمی و حضور

عنوان یک ضرورت مبرم

پررنگ در شورای تدوین سیاستها
حمایت بیشتر و جامعتر از انجمنهای علمی به منظور گسترش

برقراری همکاری همهجانبه انجمنهای گونا گون ،مرا کز

فعالیتها به مناطق مختلف کشور و عرصههای وسیع تر جهت حل

پژوهشی و تحقیقاتی ،دانشگاههای علوم پزشکی و سپردن

مشکالت بخش سالمت و اختصاص اعتبارات مناسب جهت

بعضی از سفارشات علمی کارشناسی به انجمنها

حمایت از فعالیتهای علمی و آموزشی انجمنها
راهیابی و مشارکت علنی و گسترده انجمنهای تخصصی در

ادامه نقش مشورتی انجمنها جهت کارشناسی در امور

تصمیمات حوزه سالمت مانند تعیین تعرفه و سرانه ،برآورد

دارو ،تجهیزات پزشکی ،آموزشی و  ،...ایجاد زمینه مشارکت

بودجه بخش سالمت ،تعیین ظرفیتهای پذیرش نیرویانسانی،

انجمنهای علمی در هیأتهای بورد تخصصی رشته مربوطه

اشتغال،بازنگری برنامههای آموزشی ،سیاستگذاری دارو و تجهیزات،
بازنگری آئیننامهها و سایر موارد
حفظ نقش ارشادی ،پیشنهادی و انتقادی سازنده انجمنها از

بازنگری ضوابط و قوانین موجود در امر آموزش مداوم و رفع

سیاستهای وزارت متبوع ،ادامه روند برگزاری جلسات مشترک

تنگناها (کمی و کیفی

با مسئولین انجمنها جهت شناسایی مشکالت آنها و نیز تعیین
انتظارات وزارت متبوع از آنها
مشارکتانجمنهایعلمیدرتدوینبرنامهراهبردیکمیسیون

رسیدگی و حل و فصل اختالفات علمی بین رشتهای با همکاری

انجمنهای علمی

انجمنها همپوشانیها

برگزاری جلسات هدفمند رؤسایانجمنها با حضور مقام محترم

تشویق انجمنها جهت اجرای پروژههای ملی و منطقهای در

وزارت و معاونین ایشان

و  ITجهت نیازهای کشور و توسعه علم

مدونکردنمجموعه حمایتهای وزارت متبوع از انجمنها و

تعیین حدود و نحوه تعامل با انجمنهای خیریه ،حمایتی،

اختصاص امکانات رفاهی به اعضاءانجمنها ،و تعیین نقش و نحوه

صنفی ،تعامل جدی و سازنده با دانشگاهها و مرا کز تحقیقاتی و

تعامل انجمنهای علمی درهیأتهای بورد تخصصی و فوقتخصصی سایر مؤسسات علمی و پژوهشی
ایجاد شبکه علمی و شورای مرکزی انجمنهای علمی

ارزیابی

مشارکت انجمنهای علمی در بیان عوامل موثر موفقیت و مدل همکاری موثر سالمت از طریق پرسشنامه ارسالی از طرف کمیسیون

زمستان  -1397دوره  - 27شماره 4
ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران

جدول شماره  : 1عملکرد کمسیون های پزشکی با وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

رضا موقری و همکاران

گام های پیش رو و نتیجه گیری
انجمنهای علمی به عنوان یکی از شاخصترین نهادهای
علمی هر جامعه ،از الزامات توسعه در شبکههای تصمیمگیری

بهرهمندی از تجربیات انجمنهای علمی بینالمللی است)6( .
رسـ ــالت اصلی انجم ـ ـنهای علمی بازآم ــوزی ،ارتباطات علمـــی،
پژوهش و مشاوره است ()13 ,12

کشورها و در بسیاری از امور مربوط به خدمات عمومی و کمک

علمی گروه پزشــــکی در نظـــر دارد تا در راستای پیشبرد اهداف

به دولت جهت اجرای وظایف مربوطه بسیار مهم است بطوریکه

ملی به صدور مجوز جهت تاسیس  192انجمن علمی درگروههای

در هند ،آمریکا ،فرانسه و آلمان انجمنهای علمی در کنار دولت

بالینـ ــی (تخصصی و فوقتخصصـ ــی) ،علوم پای ـ ــه و بهداشــــت،

و در عرصه تصمیمگیریهای علمی به عنوان یاریدهنده فکری

دندانپزشکی ،داروسازی و بینرشتهای اقدام نماید که بدین

و اجرایی دولت محسوب میشوند)11(.

ترنیب تعداد انجم ـ ـنهای مصوب تا س ـ ــال  1400به حدود 200
انجمن خواهد رسید.

اقداماتی چون تالش در جامعهپذیری مناسب  ،توجه به اخالق

معرفی كارك ـ ــردهای انجمنهای علمـ ــی به سیاستگزاران و

حرفهای در امتداد اخالق فردی ،تغییر نهادی در موقعیت و

مسؤولین موجب میشود تا نگاه متولیان برای مشاركت دادن

کارکرد انجمنهای علمی ،بهرهمندی از اهرمهای درونی در نهاد

انجمنهای علمی در امور حا كمیتی برجستهتر شود)6( .

علم ،گسترش مشارکت حرفهای اثرگذار ،تقویت ماهیت حقوقی،

ویژهنامه دستاوردهای چهل ساله نظام آموزش عالی جمهوری اسالمی ایران
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به حساب میآید .نقش مشارکتی این انجمنها در بسیاری از

با عنایت به رس ــالت این انجمنها ،کمیسیون انجمنهای

از منظر انجمنهای علمی بهبود شرایط موجود در گرو
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Development of Medical Scientific Association
Seyed Jalil Hosseini1*, Reza Movaghari2, Mahboubeh Khorsand3, Niloofar Peykari4,
Manzar Amirkhani5

Abstract

Scientific associations are known as the ` base of civil society ‘ and it is a bridge between the government and
the people. The use of NGOs and nongovernmental associations’ potentials is one of the most important specify
of modern societies. Scientific associations are unique because of overcoming the weaknesses of non - scientific
entities and make synergy. One of the most important goals and functions of these associations is development
scientific educational and research collaboration. This is proper platform to recognize, encourage, guide and
exchange experiences between scientists.
Medical science associations in Iran have efforts in realization health system goals. These associations
collaborate with ministry of health, universities and research centers and their activities related to planning,
implementing, evaluating and revising educational programs and research projects for the health system
promotion. In this article, forty years experiences of medical sciences education system of Iran in development
medical science associations presented could be benefit for other countries.
Keywords: Scientific Association, Medical Commission, Iran
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