گزارش جلسه شماره87 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/04/19 :

دستور جلسه:
 -1ارائه خالصه وضعیت طرح هاي پژوهشی گروه هاي علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -2بحث در خصوص طرح پژوهشی دریافت شده از طرف گروه علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -3اظهار نظر در خصوص برنامه راهبردي سوم فرهنگستان علوم پزشکی
 -4بحث در خصوص پیش نویس پروپوزال طرح پژوهشی گروه پژوهش با عنوان «بایسته های معنوی و فرهنگی در پژوهش های سالمت»
 -5بحث و بررسی در خصوص نحوه همکاري گروه پژوهش با گروه ارتقاء سالمت در خصوص طرح پژوهشی با عنوان «تعمیق و توسعه ادغاام
آموزش و پژوهش در مراقبت ها و خدمات نظام سالمت»
رئوس نتایج و توصیه های قابل اجرا:
 -1آقاي دکتر محسن نوروزي نیا مدیر محترم امور پژوهشی و ارزشیابی گزارشی از وضعیت طرح هاي گروه هاي علمی در سال  1398و بیستت
وشش طرح سفارشی فرهنگستان براساس سیاست هاي کلی سالمت در سال  1399را ارائه دادند و تاکید کردند که مجریان طترح هتا در ارائته
گزارش نهایی طرح هاي خاتمه نیافته تسریع کنند ،زیرا فرهنگستان قصد بهره برداري از نتایج طرح ها را دارد .ایشان افزودند ،پژوهشتگران متی
توانند نتایج طرح هاي پژوهشی خود را در قالب مقاله در فصلنامه ارتقاء سالمت فرهنگستان علوم پزشکی به چاپ برسانند تا ستایر پژوهشتگران
از یافته هاي پژوهش آن ها مطلع و از آن ها استفاده کنند.
 -2پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان « ارزیابی موانع و چالش های پیش رو در اجرای تكالیف تعیین شده در سیاسات هاا و قاوانین و
برنامه های کالن بخش سالمت در ایران و ارایه راهكارها و الزامات اجرایی آن» پیشنهادي آقاي دکتر محمد جواد کبیر مربوط به گتروه
آینده نگري ،نظریه پردازي و رصد کالن سالمت ارائه شد و براي بررسی بیشتر توسط اعضاي گروه پژوهش در گروه واتساپی پتژوهش قترار داده
شد.
 -3توضیحات کلی در خصوص چارچوب برنامه راهبردي سوم فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شد.
 -4پروپوزال طرح پژوهشی با عنوان «بایسته های معنوی و فرهنگی در پژوهش های سالمت» مربوط به گروه پژوهش توسط آقتاي دکتتر
علی فتحی آشتیانی ارائه شد و اعضاي گروه پژوهش نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پروپوزال مربوطه ارائه دادند.
 -5پیشنهاد شد از نتایج طرح پژوهشی گروه پژوهش با عنوان «ارزیابی تحول راهبردی در روند پژوهش های علوم پزشاكی با رویكارد
نظام نوآوری» در طرح مشترک گروه ارتقاء سالمت و گروه پژوهش استفاده شود .براي ایتن طترح تحقیقتاتی بایستتی میتزان کتاربردي بتودن
پژوهش هاي کشور مشخص شود تا بتوان راهبرد تحقیقاتی ارائه داد .راهبرد تحقیقاتی چهار رکن یعنی نیازهاي کشور ،رفع شکاف ها ،تاثیرگتاار
بودن و مشارکت تحقیقاتی را فراهم می آورد تا در نهایت به راهبرد ارزیابی و پایش تحقیقات بیانجامد.
نحوه پیگیری توصیه ها:
 -1گزارش وضعیت طرح هاي پژوهشی گروه هاي علمی و بیست و شش طرح سیاست هاي کالن سالمت در گروه واتستاپی پتژوهش قترار داده
شد تا نمایندگان گروه هاي علمی وضعیت طرح هاي پژوهشی گروه خود را پیگیري و براي ارسال گزارش نهایی طرح ها اقدام کنند.
 -2اعضاي گروه پژوهش پروپوزال مبوطه را مطالعه و نظرات و پیشنهادات خود را در جلسه آتی ارائه خواهند داد.
 -3چارچوب برنامه راهبردي سوم به صورت تفضیلی در جلسات بعدي مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
 -4پروپوزال طرح پژوهشی «بایسته های معنوی و فرهنگی در پژوهش های سالمت» براساس پیشتنهادات ارائته شتده در گتروه پتژوهش
توسط آقاي دکتر علی فتحی آشتیانی اصالح شده و فایل مربوطه براي اظهار نظر نهایی اعضاء در گروه واتساپی پژوهش قرار داده خواهد شد.
 -5پیشنهادات اعضاي گروه پژوهش جمع بندي و براي تصمیم گیري نهایی با گروه ارتقاء سالمت رایزنی هاي الزم به عمل خواهد آمد.

تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

گزارش جلسه شماره87 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/04/19 :

تاریخ جلسه بعدی1400/06/27 :
موضوع جلسه:
 -1بحث در خصوص طرح هاي دریافت شده از طرف گروه هاي علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -2ارائه خالصه وضعیت طرح هاي گروه هاي علمی توسط آقاي دکتر محسن نوروزي نیا ،مدیر محترم امتور پژوهشتی و ارزشتیابی فرهنگستتان
علوم پزشکی

تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

