گزارش جلسه شماره86 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/02/25 :

دستور جلسه:
 -1بحث و بررسـي در خصوص چگونگي تشکيل کميته يا کارگروه اخالق جهت اختصاص کد اخالق بـه رـره یـا پژویشـي فرینگسـتا
علوم پزشکي
 -2پيشنهاد پروپوزال اوليه برا رره پژویشي گروه پژویش در سال جار با عنوا «بايسته های معنوی و فرهنگي در پژووه

هژای

سالمت»
 -3بحث و بررسـي در خصوص رره گروه ارتقاء سالمت با عنـوا «تعمیق و توسژعه ادغام آموزش و پووه

در مراقبت ها و خدمات

سالمت :راهبردهژا و راهکارهژای اجرايي» که قرار است بـا یمکـار گروه پژویش در سـال جار انجام شود؛ با حضور مجاز جنـا
آقا دکتر کامرا باقر لنکراني
رئوس نتايج و توصیه های قابل اجرا:
 -1بر اساس قوانين اخالقي موجود در کشور ،یمه پژویش یا حوزه پزشکي و به رور کلي تمام تحقيقاتي که بر رو انسا يا حيوا انجام
ميشود بايد در کميته اخالق مطره شود .گایي پژویشیا کيفي یم در فرینگستا انجام ميشود که حتما نياز به کـد اخالقـي دارد و در
تمام دنيا نيز اينگونه است .تحقيقات ثانويه از با اخالقي حائز ایميت یستند ،زيرا ممکن است باعث انگ گـروهیـا آسـي پـيير جامهـه
شوند .بهرورکلي با جايگایي که فرینگستا علوم پزشـکي دارد بايـد تمـام پـژویشیـا کـد اخـالق بگيرنـد و درعـينحـال کـد اخـالق در
دانشگاهیا علوم پزشکي تبديل به شماره ملي شده است و از ررفي نشا پژویش در یمهجا دنيا کد اخالق است .چو يک پورتـال علمـي
اخالق در پژویش  https://ethics.research.ac.irیم وجود دارد ،یر پژویشي که در کشور انجام ميشود بـهنـوعي شـماره شناسـه دار
بدا تهلق مي گيرد  .فرینگستا علوم پزشکي حتما بايد کميته اخالق در پژویش داشته باشد و پژویش آ بايد در عاليترين سـط باشـد
تا مرجع ديگرا شود.
 .3پروژه «بايستههای معنوی و فرهنگي در پووه

های سالمت» يکي از رره یا اولويت دار سال  1400است که به گـروه پـژویش

واگيار شده است .با توجه به اين که آقا دکتر فتحي آشتياني در گروه سالمت مهنو عضو یستند و يک پژویشـگر بسـيار موفـق و فهـال
یستند ،اجرا رره به ايشا واگيار شد.
 -2يکي از ررهیا اولويت دار سال  1400با عنوا «تعمیق و توسعه ادغام آموزش و پووه

در مراقبژتهژا و خژدمات سژالمت

راهبردها و راهکارهای اجرايي» است .از اولويتیا فرینگستا يکي بحث شبکه و ديگر بحث ادغام است؛ رره فوق بـه گـروه ارتقـاء
سالمت پيشنهاد شده است که با یمکار گروه پژویش انجام خواید شد.
نحوه پیگیری توصیه ها:
 -1از آقا دکتر نوروز نيا مدير محترم امور پژویشي و ارزشيابي درخواست شد قوانين را بررسي کنند و با توجـه بـه پيشـنهادیـا گـروه
پژویش ،آييننامه جمعوجور پيشنهاد شود که کميته ميتواند گروه پژویش باشد يا اگر نظرشا شورا علمي بود آ شورا در نظر گرفتـه
شود و بر ربق مقررات کشور به آييننامها که استقالل فرینگستا را یم خدشهدار نکند ،عمل شود.
 -2مقرر شد آقا دکتر علي فتحي آشتياني پيش نويس رره پژویشي با عنوا «بايستههژای معنژوی و فرهنگژي در پژووه

هژای

سالمت» را تهيه و در جلسه آتي ارائه دیند.
 -3مقرر شد گروه پژویش رایبرد تحقيقاتي را پيشنهاد دید تا شکاف بين آموزش و پژویش برداشته و نيازیا کشور رفع شود.
تاريخ جلسه بعدی1400/04/19 :
موضوع جلسه:
تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

گزارش جلسه شماره86 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/02/25 :

 -1ارائه خالصه وضهيت رره یا پژویشي گروه یا علمي

 -2بحث در خصوص رره پژویشي دريافت شده از ررف گروه علمي فرینگستا علوم پزشکي
 -3اظهار نظر در خصوص برنامه رایبرد سوم فرینگستا علوم پزشکي
 -4بحث در خصوص پيش نويس پروپوزال رره پژویشي گروه پژویش با عنوا «بايسته های معنوی و فرهنگي در پووه

های

سالمت»
 -5بحث و بررسي در خصوص نحوه یمکار گروه پژویش با گروه ارتقاء سالمت در خصوص رره پژویشي با عنوا «تعمیق توسعه
ادغام آموزش و پووه

در مراقبت ها و خدمات نظام سالمت»

تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

