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چكيده
مقدمه
با توجه به اينکه يکي از اهداف فرهنگستان علوم پزشکي «مشاركت در ديدهباني و رصد و پايش همهه اباهاد
سالمت جسمي ،رواني ،اجتماعي و مانوي» است و براي بررسي و تحليل ابااد كالن وضايت سالمت و ارائهه
پيشنهاد در زمينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع ذيربط ،تهيه گزارشها رصد كالن سهالمت در فرهنگسهتان
علوم پزشکي در سال  3131توسط مااونت علمي به گروههاي علمي فرهنگستان پيشنهاد شهد كهه تهاكنون
 31مستند رصد توسط گروههاي علمي تهيه و به مااونت علمي ارائه شده است كه بهه دليهل عهدم كي يهت
مطلوب و موردنظر فرهنگستان و عدم تائيد صاحبنظران حوزههاي مربوطه و با توجه به اولويت اين طرحهها
در برنامههاي ساالنه فرهنگستان لزوم بازبيني اساسي و بهينهسازي مستندات يکي از ضهروريات موردتوجهه
مااونت علمي فرهنگستان است .هدف طرح حاضر تهيه مستندات هجهدهگانهه رصهد كهالن سهالمت كشهور
فرهنگستان علوم پزشکي با استناد به متون تدوينشده و آمار بهروز شده است.
روششناسي
مراحل انجام اين طرح شامل جستجو در منابع علمي و آمار رسمي بهروزرسهاني شهده و مسهتندات موجهود،
بازنگري و يکسانسازي متون ارسالي و ويرايش نهايي و آمادهسازي مستند نهايي جهت چاپ است.
يافتهها
در اين كتاب كه مجموعهاي چند مستند موجود در فرهنگستان علوم پزشکي است ،موضوع ديابهت ،فااليهت
جسماني ،اضافهوزن و چاقي ،پوكي استخوان ،مرگومير ترافيکي ،دخانيات ،بيماريهاي قلبي و عروقي ،تاداد
دانشجويان كارشناسي و باالتر ،بررسي وضايت اعتياد ،فشارخون ،ايمني و سالمت غذايي ،پوسيدگي دنهدان،
سرطان ،جمايت باسواد كشور ،سرمايه اجتماعي ،پرداخت مسهتقي از جيهب هزينههههاي سهالمت و تاهداد
مقاالت علوم پزشکي در كشور تاريفشده و ني رخي از وضايت موجود در ايران و جهان ارائه شده اسهت .در
انتهاي هر فصل نتيجهگيري و توصيههاي مرتبط با موضوع آمده است.
بحث و نتيجهگيري

مستندات ويرايش شده و يکسانسازي شده در قالب يک كتاب توسط فرهنگستان علهوم پزشهکي بهه چهاپ
رسيده است و در تارنماي فرهنگستان علوم پزشکي نيز نمايهسازي شده است.
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