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چکیده
هدف این پژوهش شناســایی عناصر تأثیرگذار در تعیین چارچوب نظرِی شــاخص های علم، فناوری و نوآوری در حوزه واکســن و فرآورده های زیســتی و تبیین روابط 
و وابســتگی بین این عناصِر تأثیرگذار اســت. برای انجام این پژوهش از روش کتابخانه ای و ســندی استفاده شده است. براســاس یافته های پژوهش، عناصر تشکیل دهنده 
مدل مفهومی عبارت اند از: »اســناد باالدســت کالن کشور«، »اسناد باالدســتی موضوعی«، »نیاز جامعه«، »فعالیت های اصلی و عمده حوزه واکسن و فرآورده های زیستی«، 
»حوزه هــای موضوعی مرتبط«، »مأموریت های بهداشــت و ســالمت«، »خبــرگان«، »برنامه های راهبردی بلند، میــان و کوتاه مدت« و »پایش و ارزیابی فعالیت ها براســاس 

شاخص ها«. در پایان، مدل مفهومی شناسایی شاخص های اختصاصی علم، فناوری و نوآوری در حوزه واکسن و فرآورده های زیستی ارائه شده است.
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مقدمه

مرور تاریخچه شــاخص های علم، فناوری و نوآوری نشــان 
می دهد که دولت آمریــکا اولین دولتی بود که به اندازه گیری و 
ســنجش علم و فناوری توجه کرد. در دهه 1950، بنیاد ملی علوم 
آمریکا درزمینه این شــاخص ها پیشرو بود. درواقع می توان گفت 
که دانشــمندان اجتماعی آمریکا مفهوم شاخص را ایجاد کرده و 
توســعه دادند. در سال 1962، ســازمان همکاری های اقتصادی و 
توســعه تصمیم گرفت درباره ســنجش تحقیق و توسعه و مفاهیم 
و تعاریف بنیاد ملی علوم دســتورالعملی منتشــر کند )نامداریان، 

کالنتری و علیدوستی، 1396(.
در ســال های گذشــته برای به ثمر رســاندن علم، فناوری و 
نــوآوری، در ایران نیز تالش هایی آغاز شــده و اســنادی تدوین 
شده است. سند چشم انداز بیست ســاله )383(، یکی از مهم ترین 
اسناد باالدستی کشور اســت. دریکی از اهداف اساسی این سند 
بر اهمیت و ضرورت تولیدات علمی کشــور تأکید شــده است. 
در برنامه پنجم توســعه کشور نیز بر لزوم برنامه ریزی برای تحقق 
شــاخص های اصلــی علم و فناوری کشــور تاکید شــده اســت 
)قانون برنامه پنجم توســعه جمهوری اســالمی ایران، 1389(. از 
دیگر اسناد باالدســتی می توان به نقشه جامع علمی کشور و سند 
تحول راهبردی توسعه علم و فناوری اشاره کرد. از دهه گذشته، 
ارزیابی پراکنده و نامتمرکز علم و فناوری در کشــور در دســت 
انجام اســت. برای ارزیابی علم و فناوری، شناسایی شاخص های 

آن اهمیت زیادی دارد.
در حــال حاضــر و در اســناد و برنامه های مختلف کشــور، 
اهداف خــرد و کالن متعددی در حوزه علــم و فناوری تعریف 
می شــوند بدون آنکه شــاخص های مناســب و داده های کافی و 
درست برای ســنجش میزان تحقق آن ها وجود داشته باشد. حتی 
ناتوانی در ســنجش وضع موجود باعث شده است تا برنامه ریزان 
و سیاست گذاران، شاخص های شفافی را در برنامه های خود ارائه 
ندهند. درنتیجه، برای پایش میزان پیشرفت برنامه ها معیاری عملی 

وجود ندارد )علیزاده، 1389(.

شــهمیرزادی )1397( بــرای شناســایی شــاخص های علم و 
فناوری در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، عالوه 
بر بهره گیری از شاخص های مرسوم در اسناد باالدستی، ازنظرات 
خبرگان این حوزه نیز اســتفاده کرد. براساس شاخص های اصلی 
عملکرد، چاندرا و کومار1  )2019( زنجیره تأمین واکسن در هند 
را بررسی کردند. چارچوب این پژوهش بر سه مرحله استوار بود. 
در مرحله اول، بررســی میدانی انجام و منابع گردآوری شــد. در 
مرحله دوم، با اســتفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی )ای 
اچ پــی(2  و نظرات خبرگان، وزن شــاخص های مهم عملکردی 
محاســبه شد. در مرحله ســوم، از نتایج ای اچ پی و نظرات همان 
خبــرگان، برای بهبــود کاربرد فعلــی بُعد یادگیری و شناســایی 

شاخص های عملکردی استفاده شد.
شناســایی عناصــر تأثیرگــذار بر چارچــوب نظــری تعیین 
شــاخص های علــم، فنــاوری و نــوآوری در حوزه واکســن و 
فرآورده های زیستی و مشخص کردن روابط و وابستگی های بین 
این عناصــر تأثیرگذار، ازجمله اهداف مهم این پژوهش اســت. 
برای ارائه مدل مفهومی از روش پژوهش کتابخانه ای و اســنادی 
استفاده شده است. بنابراین، اســناد باالدستی کالن کشور، اسناد 
باالدستی موضوعی، نیاز جامعه، فعالیت های اصلی و عمده حوزه 
واکســن و فرآورده های زیســتی، حوزه هــای موضوعی مرتبط، 
مأموریت های بهداشت و سالمت، برنامه های راهبردی بلندمدت، 
میان مدت و کوتاه مدت مطالعه و بررسی شد و موضوعات مرتبط 
با حوزه واکســن و فرآورده های زیستی از آن ها استخراج شدند. 
ســپس، روابط و وابســتگی بین این عناصــر در قالب چارچوب 

نظری یا مدل مفهومی ترسیم شدند.

یافته ها

اسناد باالدستی کالن

در ســال های گذشــته با تدوین ســند چشــم انداز بیست ساله 

1. Chandra and Kumar
2. Analytical Hierarchy Process (AHP)



                                                                                                            51          50                                                                             علوم و فناوری اطالعات کشاورزی، دوره پنجم، شماره 1، شماره پیاپی 9 ، بهار و تابستان  1401

جمهوری اسالمی ایران )1383(، قانون برنامه های پنج ساله توسعه 
جمهوری اسالمی ایران )1389(، سند تحول راهبردی توسعه علم 
و فناوری کشور )1388(، و نقشه جامع علمی کشور )1389( که 
از مهم ترین اسناد باالدســتی کشور هستند، بر شناسایی و اهمیت 
ارزیابی علم، فناوری و نوآوری کشــور تأکید شده است. هدف 
از تدوین برنامه بلندمدت علم، فناوری و نوآوری ایران آن است 
کــه پژوهش، آموزش و بهره برداری از دانش را از یک اتفاق، به 
جریانی پیوســته تبدیل کند و در اختیار توســعه کشور قرار دهد. 
این برنامه که برای همه بخش های علم، فناوری و نوآوری کشور 
تهیه شده است به »نقشــه جامع علمی کشور« شهرت یافته است. 
همان طور که پیش تر نیز اشــاره شد در همه اسناد باالدستی کالن 
بر اهمیت حوزه واکسن و فرآورده های زیستی اشاره شده است. 
لذا، تأکید اسناد باالدستی کالن بر این حوزه، نشان دهنده اهمیت 

باال و لزوم توجه کافی و مناسب به این حوزه است.

اسناد باالدستی موضوعی

 ســند ملی زیست فناوری جمهوری اســالمی ایران )1385(، 
نقشــه جامع علمی سالمت کشــور )1389(، پیش نویس سند ملی 
واکســن در افق 1404 )1391(، و نقشــه جامع علمی کشاورزی 
)1392( ازجمله اســناد باالدستی موضوعی هستند که در آن ها به 
واکســن و فرآورده های زیستی نیز اشــاره و بر اهمیت این حوزه 
تأکیــد کرده انــد. از حوزه هایی که اثرات علــم و فناوری بر آن 
به طور بارزی دیده می شــود حوزه »ســالمت« اســت. لذا، »نقشه 
جامع علمی سالمت« بخشی از این برنامه بلندمدت و جامع است 
که عالوه بر حفظ اجزایی که در برنامه کلی وجود دارد، می تواند 

به تنهایی نیز  استفاده شود.
نکات برجســته »پیش نویس نهایِی ســند سیاســت ملی علم، 
فناوری و نوآوری در تولید واکسن در ایران« در پژوهشی بررسی 
شده است. در چشم انداز این سند ذکر شده است که تا سال 2025 
میــالدی، ایران به یکی از رهبران علمی جهان در حوزه واکســن 
در بین کشــورهای اســالمی تبدیل خواهد شد. تا تاریخ یادشده، 

نظام علم، فناوری و نوآوری حوزه واکســن، شــبکه اختصاصی 
ماهری اســت که تحقیقات نوآورانه سازمان های دولتی قدرتمند 
را انجام خواهــد داد و با بخش خصوصی نیز همکاری ســازنده 
خواهد داشت. با پیش بینی و تسلط بر موضوع های کلیدی علمی 
و فناوری مرتبط با واکســن، این نظام زمینه تحقیق و توســعه در 
جهان اســالم درزمینه واکســن را فراهم خواهد کرد. در راستای 
تحقــق این چشــم انداز و برای افزایــش امید به زندگــی، ایجاد 
ثروت، اشتغال و جلوگیری از فرار مغزها، واکسن های ایمن، مؤثر 
و منطبق با اســتانداردهای ملی و بین المللی با نظارت سازمان های 
دولتی به تولید انبوه خواهد رســید. پایه گذاری نظام علم، فناوری 
و نوآوری در تولید واکســن، تعیین اهداف نظام علم، فناوری و 
نوآوری حوزه واکسن در افق 1404، توجه به توصیه های سیاست 
توســعه علم، فناوری و نوآوری واکسن تا سال 1404، و سنجش 
عملکرد کیفی در همه شــاخص های علم و فناوری واکســن در 
جهان اســالم، ازجمله مواردی است که در این پژوهش به آن ها 

اشاره شده است )اولیا و همکاران، 2015(.
در ســندی که »اهداف کالن نظام علم، فنــاوری و نوآوری 
واکســن در افــق 1404« نــام دارد، اهــداف کالن ایــن حــوزه 
برنامه ریزی شده و در حال اجرا است. براساس اهداف تعیین شده 
در این سند برای کارگروه واکسن در ستاد توسعه زیست فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهــوری، این کارگروه باید 
کتاب مرجعــی ملی و بین المللی در حوزه واکســن تدوین کند. 
براساس اهداف کالن نظام علم، فناوری و نوآوری واکسن در افق 
1404، کارگروه واکســن در ستاد توسعه زیست فناوری معاونت 
علمی و فناوری ریاســت جمهوری باید تا سال 1404 این اهداف 
را محقق کند: قرار گرفتن در فهرســت 10 کشــور برتر ســازنده 
واکســن جهان، دستیابی به 3 درصد از سهم بازار جهانی واکسن 
و ایجاد دســت کم 60 شــرکت دانش بنیــان خصوصی در حوزه 
واکســن در کشور. براساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی، 
این کارگروه همچنین ایجاد دو شرکت بزرگ صاحب نام ایرانی 
در حوزه واکســن در ســطح جهان، اخذ تأییدیه هــای بین المللی 
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بــرای همه واکســن های ایرانی، ایجاد 5 پایگاه تولید واکســن با 
نشــان ایرانی در ســایر کشــورها و تدوین کتاب مرجعی ملی و 
بین المللی در حوزه واکســن را در اولویت فعالیت های خود قرار 
داده است )پیش نویس ســند ملی واکسن در افق 1404، 1391(. 
اما برای پایش و سنجش پیوسته مراحل پیشرفت برای دستیابی به 

این اهداف، هیچ شاخصی تعریف نشده است.

نیاز جامعه

برای دست یابی به اهداف کالن و راهبردی نقشه جامع علمی 
ســالمت، ســوگیری هایی کلی ازجمله این موارد پیشــنهاد شده  
است: 1( در اولویت قرار دادن علم و فناورِی پاسخگو به نیازهای 
ســالمت جامعه، و 2( تکمیل چرخه نوآوری. چشــم انداز علم و 
فناوری ســالمت عبارت اســت از: »کســب جایگاه اول سالمت 
آحاد مردم در منطقه تا سال 1404 با بهره گیری از دانش موجود و 
تولید علم و فناوری«. همچنین، »کسب مقام اول در علم، فناوری 
و نوآوری حوزه ســالمت در منطقه« و »الگوی منطقه ای سنجش 
کیفیت و اســتانداردهای محصوالت و خدمات سالمت« ازجمله 
اهداف راهبردی نقشــه جامع علمی ســالمت کشور است )نقشه 

جامع علمی سالمت کشور، 1389(.

فعالیت های اصلی و عمده

درحال حاضــر، بــرای ارزیابــی و پایش فعالیت هــای اصلی 
و عمــده پژوهشــی و تولیدِی حوزه علــم، فنــاوری و نوآورِی 
واکسن و فرآورده های زیستی فقط دو شاخص کلی وجود دارد 
)شــهمیرزادی، 1397(. در پژوهشی، فعالیت های اصلی پژوهشی 
و تولیدِی حوزه علم، فناوری و نوآورِی واکســن و فرآورده های 
زیستی از منابع اطالعاتی، متون تخصصی و پایگاه های اطالعاتی 
اســتخراج شده اســت. براســاس داده های استخراج شده از متون 
تخصصی، بیش از 100 فعالیت اصلی و عمده در حوزه واکســن 
وجــود دارد. درحالی که برای پایش و ســنجش این فعالیت های 
اصلی و متنوع در این حوزه، فقط دو شــاخص کلی تدوین شده 

اســت. بدیهی اســت با دو شاخص بســیار کلی و کالن موجود، 
امــکان پایش و ارزیابی بیش از 100 فعالیــت اصلی و عمده این 

حوزه وجود ندارد )یوسفی، عصاره و میرجلیلی، 1399(.

حوزه های موضوعی مرتبط

رشته مستقل و مجزایی با عنوان »واکسن« یا »واکسن شناسی« 
وجــود ندارد. اما با جســتجو و بررســی منابــع اطالعات علمی 
ازجمله اصطالح نامه پزشکی ایندکس مدیکوس )سرعنوان های 
موضوعی پزشــکی(، گزارش های نهایی طرح های پژوهشــی، 
پایان نامه هــا، پروانه های ثبــت اختراع، مقــاالت، و کتاب های 
مرتبط با حوزه واکســن و فرآورده های زیستی مشخص شد که 
این حوزه تخصصی با چه حوزه های دیگری ارتباط مســتقیم و 
نزدیک دارد. با بررســی این منابع علمــی تخصصی درمی یابیم 
که حوزه واکسن و فرآورده های زیستی حوزه ای بسیار پیچیده 
و پیشــرفته و با ابعادی گســترده  اســت و از تجمیع رشــته ها و 
تخصص های بســیاری شکل گرفته است. در شکل 1 حوزه های 
مرتبط با واکســن و فرآورده های زیســتی نشان داده شده است. 
همان طور که در شــکل نشان داده شده است، این حوزه حداقل 
با رشــته ها و حوزه های موضوعی ایمنی شناسی، باکتری شناسی، 
ویروس شناسی، قارچ شناسی، انگل شناسی، پزشکی، دامپزشکی، 
داروسازی، شــیمی، زیست شیمی، داده شناسی زیستی1 ، فناوری 
زیســتی، زیست شناســی، فنــاوری نانــو و تجهیزات پزشــکی 
ارتبــاط مســتقیم دارد. لذا، فقط با فعالیت گروهی منســجم و با 
ترکیــب متخصصین حوزه های مرتبط می تــوان اقدامی موفق و 
قابل قبول ارائه داد. بنابراین، توجه به اســناد باالدســتی مرتبط با 
حوزه واکســن و فرآورده های زیستی اهمیت زیادی دارد. اگر 
در اسناد باالدســتی حوزه های موردبررسی، به مسئله واکسن و 
فرآورده های زیســتی اشاره نشده باشــد، توجه به آن ضرورت 

دارد.

1. Bioinformatics
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مأموریت های بهداشت و سالمت

به دلیــل ویژگی هــا و جایــگاه محــوری بخــش واکســن و 
فرآورده های زیستی در اقتصاد کالن کشور، تأمین امنیت غذایی، 
ســالمت، جلوگیری از شــیوع بیماری ها، حفظ محیط زیســت و 
توســعه پایدار کشــور و اهمیت پاســخ گویی بــه مأموریت های 
اساســی این بخش با رویکــردی دانش بنیان، ضروری اســت تا 
متولیان اصلی توســعه واکســن و فرآورده های زیستی، با استفاده 
از ِخــرد جمعی صاحب نظران و اندیشــمندان عرصه واکســن و 
فرآورده های زیســتی، شــاخص های علم، فنــاوری و نوآوری و 
نقشه جامع علمی بخش واکسن و فرآورده های زیستی را تدوین 

کنند.

خبرگان حوزه واکسن و فرآورده های زیستی

 خبــرگان هر حوزه ، به خوبی بر اســناد باالدســتی آن حوزه 
اِشراف دارند. خبرگان، هم در تدوین اسناد باالدستی موضوعی و 

تخصصی و هم در تدوین برنامه های راهبردی و تدوین نظام های 
ارزیابی و پایــش فعالیت های تخصصی نقــش مهمی دارند. این 
خبــرگان به دلیل تجربه و تخصص باالیی که در آن حوزه دارند، 

بر همه ابعاد و مسائل آن حوزه مسلط اند.

برنامه های راهبردی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت

 در سند ملی زیست فناوری جمهوری اسالمی ایران )1385(، 
وضعیت فعلــی، برنامه کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمدت در 
حوزه واکســن و فرآورده های زیســتی تبیین شــده است. ازنظر 
»خوداتکایی درزمینه تولید مواد و فرآورده های دارویی، واکسن، 
محصوالت زیستی، ملزومات و تجهیزات پزشکی دارای کیفیت 
و اســتاندارد معتبر« فقط 5 درصد از محصوالت کشور ما تأییدیه  
تجربــه تولید شایســته1   را دارند. تا پایان اهــداف کلی و کمی 
بخش ســالمت در ششــمین برنامه توســعه کشــور )1394(، این 
میزان باید به 75 درصد برســد. اما برای پایش و ســنجش مستمر 

شکل 1. حوزه های موضوعی مرتبط با حوزه واکسن و فرآورده های زیستی

1. مخفف Good Manufacturing Practice و به معنی »تجربه تولید شایسته« است. تجربه تولید شایسته به عنوان زیربنای اصلی نظام های ایمنی و سالمت، مجموعه الزامات و دستورالعمل هایی 
است که روش ها، تجهیزات مورد نیاز، امکانات و نظارت های الزامی برای تولید محصوالت با کیفیت در زمینه های دارویی برای انسان ها و مصارف دامپزشکی، فرآورده های زیستی، محصوالتی که 

از منابع طبیعی مثل انسان، حیوان یا ریزجانداران تهیه می شوند، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی فرآوری شده را شرح می دهد.
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میزان پیشــرفت تولید واکســن و فرآورده های زیســتی براساس 
اصول تجربه تولید شایســته، هیچ شــاخصی تعریف نشده است. 
در برنامه راهبردی موسســه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی 
)1396( به معیارهای جذابیت صنعت و معیارهای موقعیت رقابتی، 
که منحصراً جنبه اقتصادی و بازرگانی دارند، اشــاره شــده اما به 
جنبه های علمی و فنی آن کمتر توجه شــده اســت. در این برنامه 
راهبــردی، ازجمله اقداماتی که برای نیل به اهداف این موسســه 
تعریف شده است عبارت اند از: 1( تعریف شاخص های ارزیابی، 
2( تنظیم برنامه های عملیاتی در راستای شاخص ها، و 3( طراحی 
نظام نظارت و ارزشــیابی. همان طور که در ایــن برنامه راهبردی 
تلویحاً اشــاره شده اســت، تبیین شــاخص های اختصاصی علم، 
فنــاوری و نوآوری در حوزه واکســن و فرآورده های زیســتی و 
ارزیابی پیوســته آن ها، از ملزومات اصلی در دســتیابی به اهداف 
برنامــه راهبــردی موسســه رازی اســت. امــا این شــاخص های 
اختصاصی، هنوز شناســایی و تدوین نشــده اند. از جمع بندی این 
مطالب چنین اســتنباط می شــود که برای پایش و سنجش مستمر 
»حوزه واکســن و فرآورده های زیستی«، باید شاخص هایی برای 
پایش و اندازه گیری میزان پیشرفت ها تدوین شود. در این راستا، 

شــاخص های اختصاصی از اجزای ضــروری و حلقه مفقوده این 
فرآیند هستند.

پایش و ارزیابی فعالیت ها براساس شاخص

تا وقتی فعالیت های یک حوزه علمی ارزیابی نشــود، امکان 
شناســایی نقاط قوت و ضعف و اندازه گیری میزان دقیق پیشرفت 
در آن حوزه علمی کمتر میســر خواهد بود. به عالوه، فقط زمانی 
می تــوان فعالیت های یک حوزه موضوعی را با دقت باال ارزیابی 

کرد که شاخص هایی برای اندازه گیری آن ها موجود باشد.

جمع بندی و نتیجه گیری

این پژوهش با شناســایی و جانمایی عناصر تأثیرگذار بر ارائه 
مدل مفهومی، شناســایی شاخص های اختصاصی علم، فناوری و 
نوآوری در حوزه واکســن و فرآورده های زیستی را فراهم کرده 
اســت. براســاس یافته های پژوهش، در شکل 2 شمای کلی مدل 
مفهومــی و نیز عناصر تأثیرگذار بر آن و روابط بین این عناصر با 
هدف شناســایی شاخص های اختصاصی علم، فناوری و نوآوری 

در حوزه واکسن و فرآورده های زیستی ارائه شده است.

شکل 2. مدل مفهومی برای شناسایی شاخص های اختصاصی علم، فناوری و نوآوری در حوزه واکسن و فرآورده های زیستی

زیستی
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همان طور که در مدل مفهومی شــاخص ها )شکل 2( مشاهده 
می شــود، خبرگان حوزه واکســن و فرآورده های زیســتی نقش 
اساســی و محوری دارنــد. خبرگان این حوزه، پــل ارتباطی بین 
دو گــروه از عناصر این مدل مفهومی را ایفــا می کنند: از طرفی 
گروه الف( »اسناد باالدستی کالن«، »اسناد باالدستی موضوعی«، 
»نیاز جامعه«، »مأموریت های بهداشــت و ســالمت«، »حوزه های 
موضوعی مرتبط« و »فعالیت های عمده و اصلی«، و از طرف دیگر 
گروه ب( »تدویــن برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و 
بلندمدت« و »پایش و ارزیابی فعالیت ها براســاس شاخص ها«. در 
این پژوهش، با کمک خبرگان، »شــاخص های اختصاصی علم، 
فناوری و نوآوری واکســن و فرآورده های زیســتی« شناسایی و 
تدوین شد تا پیوند بین عناصر گروه الف و گروه ب برقرار شود.

همان طور که در شــکل 2 مشاهده می شــود، خبرگاِن حوزه 
واکســن و فرآورده هــای زیســتی در ایــن مــدل مفهومی نقش 
محوری و پل ارتباطی را ایفــا می کنند. نقش حیاتی خبرگان در 
دو محور زیر اســت: الف( مطالعه و بررســی موشــکافانه »اسناد 
باالدستی کالن«، »اســناد باالدســتی موضوعی«، »مأموریت های 
بهداشــت و ســالمت«، »نیاز جامعه«، »فعالیت های عمده و اصلی 
این حوزه« و »حوزه های موضوعی مرتبط« برای شناســایی میزان 
توجه و میزان اهمیت و تأکید موارد اشــاره شده بر حوزه واکسن 
و فرآورده های زیســتی و تجمیع و جمع بندی موارد یادشده؛ ب( 
عالوه براین، با شناسایی »شاخص های علم، فناوری و نوآوری در 
حوزه واکســن و فرآورده های زیســتی«، حلقه مفقوده و خأل بین 
موارد بند الف و موارِد پس از شناسایی و تدوین شاخص ها شامل: 
»تدویــن برنامه های راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت« 
و »پایش و ارزیابی فعالیت ها براســاس شــاخص ها« تکمیل شده 
است. بنابراین، شایسته است تا »برنامه های راهبردی کوتاه مدت، 
میان مدت و بلندمدت« براساس شاخص های شناسایی شده تدوین 
شــود تا »پایش و ارزیابی فعالیت ها براساس شاخص ها« به درستی 

و با دقت انجام شود.
اگر در این پژوهش، مدل مفهومــی و چارچوب نظری ارائه 

نشــده بود، حلقه مفقوده بین عناصر گروه الف و گروه ب با این 
شفافیت و وضوح نمایان نمی شد. این مدل مفهومی و توالی عناصر 
آن نشــان می دهند که »تدوین برنامه هــای راهبردی کوتاه مدت، 
میان مــدت و بلندمدت« و »پایــش و ارزیابــی فعالیت ها«، بدون 
استفاده از شاخص ها اختصاصی ناممکن است و یا به درستی انجام 
نخواهد شد. این مدل مفهومی، نشان دهنده فرآیند شروع و پایان 
فرآیندها از مرحله تدوین »اسناد باالدستی«، به عنوان شروع فرآیند 
تا مرحله »پایش و ارزیابی فعالیت ها براساس شاخص ها« به عنوان 
مرحله پایانی اســت. در حال حاضر، مراحــل »تدوین برنامه های 
راهبردی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت« و »پایش و ارزیابی 
فعالیت ها«، بدون توجه به شاخص های اختصاصی انجام می شوند. 
درصورتی که براســاس این مدل مفهومــی، دو مرحله نهایی باید 
براساس شاخص های اختصاصی تدوین شوند و به صورت کاماًل 
ملمــوس قابل اندازه گیری بوده و نقاط قــوت و ضعف نیز کاماًل 
مشــخص باشــد. همچنین، این مدل مفهومی، به خوبی روابط بین 

داده ها و عناصر را نشان داده است.
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Abstract
The aim of this research is to identify the influential elements in determining the theoretical framework of science, technology 
and innovation indicators in the field of vaccin and biological products and explain the relationships and dependencies 
between these influential elements. Library and documentary method is used in this research. The results show that the 
essential elements of the conceptual model are: “upstream documents”, “thematic documents”, “Society needs”, “Main 
activities in the field of vaccines and biological products”, “Related thematic areas”, “Health missions”, “experts”, "long, 
medium and short-term strategic plans" and “monitoring and evaluation of activities based on these indicators”. Finally, 
the conceptual model for identifying specific indicators of science, technology and innovation in the field of vaccines and 
biological products is proposed.
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