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اسالالت و اگر  یافته یایندهسالالرعت جهان رشالالد فزا

 یط یصالالالنعت یبه جامعه یکشالالالاورز یتحول جامعه 

به  یصنعت یتحول جامعه ید،سالال به طول انجام  ۲۲۲

رو  ینداد. از ا یدو دهالاله رو یط یاطالعالالات یجالالامعالاله

 ی(، براJohn Naisbitt)یسالالالبت اسالالالاس نظر جان ن بر

 ،یدجد یتند هزاره یاربسالالال ییراتواکنش نسالالالبت به تغ

. یمکن ینیب یشرا پ ینالالدهآ ینکالالهجز ا یمنالالدار یراه

علم  یلوژواسالالالاس متالالد بر یالالافتالاله یالالانبن ینیب یشپ

 یهاجامعه در عرصالاله یتتواند در موقعیم یپژوه یندهآ

در  یرگیو چ یتوان اقتصالالالالاد یشو افزا یاجالتمالالاع 

 یباز یدیکل ینقش ید،جد یهزاره ییندهفزا یهارقابت

ها بر اثر آن یابرروندها و بررس یعهمطال ،رو نیکند. از ا

 یایوهکسالالب و کار، به شالال یهاجوامع و گسالالتره یتفعال

 شده است. یلتبد ،یندهآ یبقاء در فضا یبرا یاتیح

( توسالالال  Megatrendابررونالد )کالن روند   یواژه

با انتشالالار کتاب  میالدی ۲۳4۱در سالالال  یسالالبتجان ن

ر د یکاییمؤلف آمر ینا . کتابیدابداع گرد“  ابرروندها ”

پرفروش را به خود  یو رتبه یافتکشالالالور انتشالالالار  ۵۷

را از هزاره  یکتاب، او چشم انداز یناختصالاص داد. در ا 

 . با توجه به نظراتیدکش یراسالاس ده ابرروند به تصو  بر
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( در Trend Analysisروند ) یلتحل ییوهش ی،و یانقالب

 ی،پژوه یندهبخش صالالنعت و کسالالب و کار و مقو ت آ 

 .یافت یعرف یگاهیجا

کسب  یفضا ایبه گونه یت،ابرروندها از لحاظ ماه 

 نه هاکاله اثرات آن  دهنالد یم ییرو کالار و جالامعاله را تغ   

 ی. از سالالالوماندیجا م بر دهه پا چندین بلکه ها،سالالال 

 یانسالالالان یابررونالدهالا بر هر فرد جالامعه    یناثر ا یگر،د

 یرا بر فضالالا اییژهو تهدیدات و هاخواهد بود و فرصالالت

 ،رو ینآورند. از ایفرود م یانسالالان امعکسالالب و کار و جو

 نیو تدو یپژوه یندهآ یتنگرش به ابرروندها در هر فعال

 یاجبار ی،طو ن یکالن بالا برد زمان  هالای یالاسالالالت سالالال

 .باشدیم

 ادینیبن ییراتتغ توانیاساس، ابرروندها را م ینا بر

قتصاد و ا یعرصه ها،یدر سالط  جوامع، فناور  ایعمده

 یاصالالل یژگیکرد که از سالاله و یفتعر یاسالالیسالال ی شالالرا

 :کنندیم یرویپ

 یدر زمان یابرروندها آهسالته است ول  ی/ توسالعه ۲

 سالالالال ۱۵ تا حداقل هااثر آن رسالالالندیکه به تبلور م

 .ماندمی جا بر پا

از  یگوناگون و متنوع های/ ابرروندها بر گسالالالتره۱

 .گذارندیانسان اثر م یاتح

دارند و منحصر  یو منش جهان یا، خو/ ابررونده۴

هر چند که ممکن است اثر  یستندو کشالور ن  یابه جغراف

 باشد. یرترچشمگ یژه،و یایجغراف یک در هاآن

 یندهآ بر یمبتن یهر برنالامه  یندر تالدو  ،رو ینا از

 V-STEEP هالالایحوزه یبالاله ابررونالالدهالالا یسالالالتیبالالا

اقتصاد،  یسالالت،ز ی مح ی،فناور ی،اجتماع ی)ابرروندها

 .شود نگریسته( هاو ارزش یاستس

حاکم  یآن است که از ابرروندها ینوشتار در پ ینا

تار نوش این پرده بردارد. ساختار یدانش پزشک یبر فضا

نمود. در بخش نخست  یمدر ساله بخش ترس  توانیرا م

پرداخته  یابرروندها در علم و فناور یعرصالاله یاتبه ادب

و منش  یو خو ییدو کل یادیبن یمخواهد شد و با مفاه

ها نآ پذیرو به ارتباط گسست نا شویمیم آشناابرروندها 

 یپ یتوسالالالعه در علم و فناور یهاو فرصالالالت یبا نوآور

 لیابرروندها و ن یلتحل یبرد و سپس به چگونگ یمخواه

 پرداخت. یم( از کالن )ماکرو( خواهیکرو)م یزر ینشبه ب

 یهازهبه حو ،یکرومالاکرو به م  یشاز پوباله زبالانی دیگر   

 یعلم و فناور یرو یشپ یهاو فرصالالالت ینوآور یدجد

 .یابیمیدست م
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دانش  یعرصالاله یدوم نوشالالتار به ابرروندها بخش

. نخسالالت به پردازدیوابسالالته م هاییو فناور یپزشالالک

 ستمییس ینشکه خود برخاسته از ب یستمیس یپزشالک 

را  ستمیقرن ب یاست و پزشک یستمیس یولوژیو نوزاد ب

کننده،  یشالالالگوییپ ی)پزشالالالک 4P یپزشالالالک یبه سالالالو

 دهدیم( سوق یو مشارکت یانهکننده، فردگرا یشگیریپ

 .انداخت یمنظر خواه

که  یستیز یساز یهبه روند پرشتاب شب یزهمگام ن

 یدرمان هاییوهو ش یستمیس یپزشک یشالرفت موجب پ

 یارشته یانم یافتره یکمند در شده و به صورت نظام

 هاییو فنالاور  ینیبالال  یهالا کاله داده  نمالایالد  یتالش م

 یردعملک یکمتابول یرهایشوند تا مس یکپارچه یکسام

 .پرداخت ، خواهیمشوند آشکار

 ی،پزشالالک هاییفناور یابرروند دوم حاکم بر فضالالا

همگرا(  هاییفناور یالا )و  هالا یفنالاور  ییابررونالد همگرا 

 ینالالدرا در فرا ینیسالالالنگ یگالالاهابررونالد، جالا   یناسالالالت. ا

به خود اختصالالاص  یوردر علم و فنا هاگذارییاسالالتسالال

مانند  یسالالاختمان یهاعناصالالر و بلو  یراداده اسالالت. ز

 یکالالدیگرهالالا چنالالان بالالا هالالا و ژنهالالا، نرونهالالا، اتمیالالتب

برخاسالالالته از  یکه شالالالگفت یالابند یم یختگیآم هم در

 ینو از ا بندندی( را در ذهن نقش مBig Bangمهبانگ )

 انفو و یو،)نانو، ب NBIC یهمگرا هاییفناور یرو بسته

 اند.( نام نهادهLittle Bang( را انفجار کوچک )یشناخت

 است یو علوم شناخت یستیز یفناور ییدر همگرا

انسان متصور شد که  یرا برا یسالط  تماس  توانیکه م

به تجر یشتررا با شدت هر چه ب یمجاز یاو بتواند فضاها

از مرز  توانندیهمگرا م هالای یفنالاور  ،رو ین. از ایالد نمالا 

 ی انسان در برخورد با مح یر کرده و براحس انسان گذ

 . در بخشیندرا خلق نما ییدسط  ارتباط جد یزیکی،ف

نانو و نانو  یهمگرا )انقالب سالالوم( به پزشالالک هاییفناور

 یینشبازآفر یو پزشالالک یبافت یهامدل ی،فناور یسالت ز

ود خ ینی،بازآفر یپزشک یقت،افکند. در حق یمنگاه خواه

با رشالد پرشالتاب و رشد    یارشالته  یانم یگسالتره  یک

 یهاسالالاللول یهااسالالالت که پژوهش یمطالعات ییابنده

 یندهایفرا یسالالالتی،بافت، مواد ز یمهنالدسالالال  یالادی، بن

را شالالالامل  یولوژیکب یهالا درمالان  یگرزخم و د یبهبود

 یشالالرفتپ یرکه چگونه در مسالال یدد یمو خواه شالالودیم

لق خ یبافت برا یمهندس یفناور ینشی،بازآفر یپزشالک 

ها به ها و ارگانبافت یسالاله بعد گاهییشالالآزما یهامدل

 ارد.دیم گام بر“ زنده” یستیز یهاصورت مدل
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اغ و د یزانگ یجانه یاربس یاز ابرروندها یگرد یکی

ه است ک یانهفردگرا یامروز، پزشک یپزشک یدر عرصاله 

 یکو پروتئوم یکعلوم ژنوم هاییشالالرفت پ ییهدر سالالا

 یصیتشخ هاییوهش یگذشته موجب توسعه یدهه یط

 یکیژنت یهااساس اطالعات و داده هدفمند بر یو درمان

 یپزشالالالک یگر،بالاله زبالالان د. انالالدیالالدهنهفتالاله در فرد گرد

درمان و  یبرا یننو یافتره یکبه صالالالورت  یانهفردگرا

ر ه یکیکه در کد ژنت یکالاربرد اطالعالات انبوه و متنوع  

 .خود است یمیفرد نهفته است، در حال گذر پاردا

مرزشالالالکن و  یهاداده یافتدر ید،جالد  یدر هزاره

 یارشالالالته یاندر پناه جنبش م ینباله علوم نو  یالابی راه

 یارشالالالته یانم یافترو، ره یناسالالالت و از ا پذیرامکان 

 یاننما یابرروند در علوم پزشالالک یکخود را به صالالورت 

 یکاسالالالالمت آمر یملّ یالاد نموده اسالالالت و هم اکنون بن

(NIHبه عنوان بزرگتر ،)ینترجهان، به ینهاد پزشک ین 

 یانم یهاآغالاز برنالامه   یهنالگ را برا یشالالالاپ یهالا پروژه

تحت نظارت خود به اجرا در  یوهایتدر انسالالت یارشالالته

 یانم یپژوهشالالال یهااز پروژه یاریآورده اسالالالت و بسالالال

 ،یارشته یانم هاییومخود را در قالب کنسرس یارشته

 یماریو غامض سالالالمت و ب یچیدهجهت حل مسالالائل پ

 سامان داده است. 

که بر  ییخش سالالالوم نوشالالالتالار باله ابرروندها  در ب

انعکاس  خودرا از  یریاثرات چشمگ ،سالمت یگسالتره 

نظر  بر اسالالالاسانداخت.  یمخواه ینگاه یمن دهنالد، یم

سالالالالمالالت،  یحوزه یپژوه ینالالدهپژوهنالالدگالالان بخش آ

متأثر از ده ابرروند  یدجد یسالمت در هزاره یگسالتره 

با اسالت که در بخش سالوم تالش شالده اسالت همراستا     

کالن  هاییاسالالالتسالالال یلابرروندها، به تحل ینا یمعرف

ی تحلیل به شالالالیوه یرانا یاسالالالالم یسالالالالمت جمهور

 .یمبپرداز یزنابرروند 

 یابرروندها یالل تحل یلوژوبالا متالد   یگر،زبالان د  باله 

)که هم اکنون در  یماریسالالالالمت و ب یحاکم بر فضالالالا

سالالراسالالر جهان آشکار  یپژوه یندهمطالعات آ هایحوزه

 ییو هم راسالالتا یکه همخوان کنیممی شتال( اندشالالده

 یحوزه یکالن روندها ینرا با ا ینیتدو هاییاسالالتسالال

نپرداختن  ک،ش ی. بیمسالالمت مورد سالالنجش قرار ده 

برخاسته  تهدیدات و هابه فرصت یراهبرد هاییاستسال 

 یو هدفمند ییدر نقصان کارآ تواندیابرروندها م یناز ا

 یکند. از سو یجادا یپذیراثرات جبران نا هایاستس ینا

 واندتیابرروندها م ینا ییهپا بر هایاستس ینتدو یگر،د
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 یدر عرصالالاله ینوآور یتجل یبرا یالالدینقالالاط داغ و کل

ساز در  یانبن هاییخدمات سالمت و خلق فناور یارائه

 .ایفا نمایدرا  یمینقش عظ ،سالمت یحوزه

کالن سالمت  هاییاستسال  یندر تدو خوشالبختانه 

نا خبرگان آش ینتربرجسته ییشهو اند یدگاهکشور، از د

ت اس یدهسالمت و تحو ت آن استفاده گرد یبه گستره

 هاییدگاهد ینتراز موفق یکیآگاه،  اندانشالالالمند ینو ا

اند. از نموده ینتدو یرانا یخسالالالمت را در تار یاسالالتسالال

 دتوانیم ،کالن هاییاستسالال ینا ندابررو یلتحل ،رو ینا

 یمترسالالرا در بخش سالالالمت  یداراپ یتوسالالعه یممفاه

 .یدنما

 یکبه عنوان  یدارپا یاکنون مفهوم توسالالالعاله  هم

است.  یدهمطرح گرد یآرمان در چشم انداز جوامع مترق

 یمفهوم توسعه ی،پژوه یندههر آ ییشهرو، در اند یناز ا

دارد. به زبان  یجا “ یپژوه یندهکار آ ”به عنوان  یدارپا

 یبه توسعه یلن یبرا یابزارهمچون  یپژوه یندهآ یگر،د

 ی،پژوه یندهآ یی، هدف نهابنابراین. کندیار جلوه میدپا

سالالرشالالار از   یجهان یدر فضالالا یدارپا یبه توسالالعه یلن

 نیابرروندها، نخسالالت یلاسالالت و تحل ییرو تغ یچیدگیپ

 است.  یشپو ینگام در ا

 یدونفر دکتر یسالزاوار است از جناب آقا  ینجاا در

 یفرهنگسالالتان علوم پزشک یعلم معاون محترم یزی،عز

 نگارشدر  یرحق ینکه مشوق ا یرانا یاسالالم  یجمهور

 .یمنما یسپاسگزار یمانهاند صمنوشتار بوده ینا

 یجانی،باقر  ر دکتر یبزرگوار جناب آقا اسالالالتاداز 

 یپرداز یهنظر یکرسالالال ئیسپژوهشالالگاه غدد و ر  ئیسر

 یشالالالهکه همانند هم یفلسالالالفه، فقه و اخالق پزشالالالک

کمال امتنان را  یزبودند ن یرحق ینا یمعنو انبال یپشالالالت

 دارم.

جنالالاب آقالالای دکتر مرنالالدی، رئیس از  همچنین

محترم فرهنگسالالتان علوم پزشالالکی جمهوری اسالالالمی   

 یهنظر ی،نگاریندهو همکاران در گروه آ یداسالالالاتایران و 

دکتر  یجناب آقا یژهبه و ،و رصد کالن سالمت یپرداز

 ینیها خوشه چآن یبرجسالته  هاییشاله که از اند یقانع

 .نمایمیخود را ابراز م یام مراتب قدرداننموده

از جناب آقای دکتر علیرضا رئیسی، رئیس محترم 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

های ی فصل ششم کتاب این حقیر از لغزشکه با مطالعه

 نمایم.روی داده آگاه نمودند، نیز صمیمانه تشکر می

 یرتصالالاو ینیدارا جوکار که در بازآفر یناب آقاج از
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 از ،ننمودند یفروگذار یکوشالشالال  یچمتن از ه یرایشوو 

 هایینیحروفچ یبانهکه شک یسرکار خانم فاطمه مرزوق

تر دک یاز جناب آقا همچنینو  فتندپذیرمتن را  یمتوال

 یاریمنابع مرا  یمنژاد که در تنظ یمحمالد جواد حالائر  

 .نمایمیم یپاسگزارنه سیماصم یزنمودند ن

 امیوجودم، همسالالالر گرام ییدارا ینتریهگرانمالا  از

متن  یرایشوحدت که در و یونسالالالرکار خانم دکتر کتا

 سپاسگزارم. یزاند نرا از خود نشان داده یتالش فراوان

ز که ا هیدتالش گرد ی،چند که در نوشتار کنون هر

 ریشالالود و تصالالاو  یریگمنابع بهرهو معتبرترین  ینبهتر

 یالالدهمتن برچ یالالاییگو ینالالاگون از منالالابع متعالالدد براگو

 یداست. ام یبنقص آلود و پر ع یارشک بس یند، امّا بوش

علم و  یورزان و جسالالتجوگران عرصالاله  یشالالهاسالالت اند

داده آگاه  یرو هایشرا از لغز یرحق یننه تنها ا ی،فناور

کتب و مقا ت عالمانه،  ینشبلکاله خود بالا آفر   ینالد نمالا 

را غنا  یرانبه رشالالالد پرشالالالتاب ارو  یپزشالالالک یجامعه

 بخشند.
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