گزارش جلسه شماره85 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/01/28 :

دستور جلسه:
 -1بررسي اولويتهاي پژوهشي سال 1011فرهنگستان علوم پزشکي

 -2بحث در خصوص طرح پژوهشي دريافت شده از طرف گروه علمي فرهنگستان علوم پزشکي
 -3ادامه ارائه گزارش طرح پژوهشـي با عنـوان«ارزيابي تحول راهبردی در روند پژوهش های علوم پزشـکي با رويکرد نظام نـوووری»
توسط آقاي دکتر سيد مهدي سيدي
رئوس نتايج و توصیه های قابل اجرا:
 -1براساس نامه ارسالي از طرف جناب آقاي دکتر محمد علي محققي معاون محترم علمي فرهنگستان علوم پزشکي به شماره /0/0899ف ع پ
مورخ  1399/19/10و مصوبه هيئت محترم رئيسه به شماره /0/15311ف ع پ مورخ  1399/11/17کارگروه اولويتهاي پژوهشي آغاز بـه کـار
کرده است و در جلسات آن کارگروه يکسري اولويتها انتخاب و براي شوراي علمي ارسال شده است .در شوراي علمي بـا ارائـه پيشـنهاداتي آن
موارد تائيد و مقرر شد با مجوز معاون محترم علمي و هيئت محترم رئيسه موضوعات اختصاصيتري براي اين اولويتهـا در سـال  1011تعريـ
شود تا گروهها در مورد اين موضوعات کار کنند .اکثر حاضرين پيشنهاد دادند تا موضوعات بين گروههاي علمي مشترك باشـند .سـ ا اولويـت
هاي پژوهشي سال  1011ارسالي از طرف معاون محترم علمي فرهنگستان به شماره /0/16133ف ع پ/د مـورخ  1399/12/27قرائـت و مـورد
بحث قرار گرفت .همچنين مقرر شده است که اين کارگروه ،برنامه سوم راهبردي فرهنگستان علوم پزشکي را تنظيم و ارائه دهد.
 -2طرح پژوهشي با عنوان «تعیین کننده اجتماعي سالمت در نظام دارويي ايران؛ وضعیت موجود راهبردهـا و اقـداما » پيشـنهادي
آقاي دکتر مجيد داوري مربوط به گروه علوم دارويي با بودجه پيشنهادي پنجاه ميليون تومان و مدت اجراي سه ماه مطـرح و مـورد بحـث قـرار
گرفت .پيش از اين در شوراي علمي پيشنهاد شده بود که عنوان طرح به «تعیین کنندههای سـالمت در دسترسـي و بهـرهمنـدی دارو»
تغيير يابد .مقرر شد پا از انجام اصالحات ،پروپوزال فوق به دفتر معاونت علمي فرهنگستان ارسال شود تا اقدامات بعدي صورت پذيرد.
 -3ادامه گزارش پيشرفت طرح پژوهشي گروه پژوهش با عنوان «ارزيابي تحول راهبردی در روند پژوهش های علوم پزشـکي با رويکرد
نظام نوووری» توسط آقاي دکتر سيد مهدي سيدي ارائه شد .در اين گزارش به مهم ترين شاخص هاي مورد استفاده در اين طرح اشاره شد.
نحوه پیگیری توصیه ها:
 -1برگزاري جلسات کارگروه تعيين اولويت هاي پژوهشي فرهنگستان علوم پزشکي
 -2ارائه نظرات و پيشنهادات و اصالحات درخواستي طي نامه اي از طرف مديريت امور پژوهشي و ارزشيابي به مجري محترم طرح
 -3در جلسات آتي راهکارهاي اجرايي کردن شاخص هاي ارائه شده در اين گزارش در ايران مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.
تاريخ جلسه بعدی1011/12/25 :
موضوع جلسه:
 -1بحث و بررسـي در خصوص چگونگي تشکيل کميته يا کارگروه اخالق جهت اختصاص کد اخالق به طرح هاي پژوهشـي فرهنگسـتان علـوم
پزشکي
 -2پيشنهاد پروپوزال اوليه براي طرح پژوهشي گروه پژوهش در سال جاري با عنوان «بايستههـای معنـوی و فرهنگـي در پـژوهشهـای
سالمت»
 -3بحث و بررسـي در خصوص طرح گروه ارتقاء سالمت با عنوان «تعمیق و توسـعه ادغام وموزش و پژوهش در مراقبـت هـا و خـدما
سالمت :راهبردهـا و راهکارهـای اجرايي» که قرار است بـا همکـاري گروه پژوهش در سـال جاري انجام شود؛ بـا حضـور مجـازي جنـاب
آقاي دکتر کامران باقري لنکراني
تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

