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دستور جلسه:
 بحث در خصوص طرحهاي دریافت شده از طرف گروههاي علمی فرهنگستان علوم پزشکی ارائه خالصه وضعیت طرحهاي گروههاي علمی توسط آقاي دکتر محسن نوروزي نیا ،مدیر محترم امور پژوهشی و ارزشیابی فرهنگستتان علتومپزشکی
رئوس نتایج و توصیه های قابل اجرا:
 -1طرح پژوهشی با عنوان «حمایت طلبی از حوزه فرآورده های دارویی طب سنتی» ،پیشنهادي خانم دکتر مهناز خانوي مربوط به گتروه
حکمت ،طب سنتی وطب دوران تمدن اسالم و ایران با بودجه پیشنهادي سی میلیون تومان و مدت اجراي  11ماه مطرح شتد و متورد بحتث و
تبادل نظر قرار گرفت .مقرر شد پس از انجام اصالحات پروپوزال این طرح پژوهشی براي ارائه در شتوراي علمتی تکمیت و بتراي متدیریت امتور
پژوهشی ارسال شود.
 -1طرح پژوهشی با عنوان « زندگی در طب سنتی ایران با تکیه بر پاسداشت سالمت» ،پیشنهادي خانم دکتر فرشته نوري مربوط به گروه
حکمت ،طب سنتی وطب دوران تمدن اسالم و ایران با بودجه پیشنهادي چه میلیون تومان و مدت اجراي  11ماه مطرح شد .مقرر شد پس از
انجام اصالحات پروپوزال این طرح پژوهشی براي ارائه در شوراي علمی آماده و ارسال شود.
 -3طرح پژوهشی با عنوان «رصد کالن در حوزه طب سنتی و دارو سازی سنتی» ،پیشنهادي آقاي دکتر محمدرضا شمس اردکانی مربتوط
به گروه حکمت ،طب سنتی وطب دوران تمدن اسالم و ایران با بودجه پیشنهادي بیست میلیون تومان و مدت اجتراي دوازده متاه مطترح شتد.
مقرر شد پس از انجام اصالحات پروپوزال این طرح پژوهشی براي ارائه در شوراي علمی تهیه و ارسال شود.
 -4طرح پژوهشی با عنوان «شناسایی و ارزیابی سنجههای مورد استفاده در شاخصهای محیط زیستی ملی و بین المللی با رویکررد
معرفی سنجههای اولویت دار برای کشور ایران» ،پیشنهادي آقاي دکتر منصور شمسی پور مربوط به کارگروه کتاه

ماتاطرات محیطتی

(گروه ارتقاء سالمت) با بودجه پیشنهادي بیست و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار تومان مورد بررستی قترار گرفتت .مقترر شتد اصتالحات و
موارد پیشنهادي به اطالع مجري محترم طرح رسانده شود و پس از انجام اصالحات در شوراي علمی فرهنگستان مطرح شود.
 -1طرح پژوهشی با عنوان «تدوین شاخصهای پایش و ارزشیابی اجرای مداخلههای اقتصاد مقاومتی با رویکرد عدالتمحوری بخش
سالمت در جمهوری اسالمی ایران هم راستا با سیاستهای ابالغی مقام معظم رهبری در حروزه سرالمت» ،پیشتنهادي آقتاي دکتتر
علیرضا اولیایی من مربوط به کارگروه اقتصاد مقاومتی مطرح شد .مقرر شد نظرات اعضاي گروه پژوه
انجام اصالحات در شوراي علمی فرهنگستان علوم پزشکی مطرح شود.

براي ایشتان ارستال شتود تتا پتس از

 -6طرح پژوهشی با عنتوان «ارزیابی موانع و چالشهای پیش رو در اجرای تکالیف تعیین شده در سیاستها و قوانین و برنامرههرای
کالن بخش سالمت در ایران و ارایه راهکارها و الزامات اجرایی آن» ،پیشنهادي آقاي دکتر محمد جواد کبیر مربوط به گروه آینده نگري،
دریافتت شتد.

نظریه پردازي و رصد کالن با بودجه پیشنهادي چه میلیون تومان و مدت اجراي سه ماه مطرح و نظرات اعضاي گتروه پتژوه
مقرر شد پس از پاسخ به سئواالت و انجام اصالحات ،پروپوزال این طرح در شوراي علمی فرهنگستان علوم پزشکی ارائه شود.
 -7آقاي دکتر محسن نوروزي نیا مدیر محترم امور پژوهشی و ارزشیابی گزارشی از طرحهاي پژوهشی فرهنگستتان علتوم پزشتکی ارائته دادنتد.
ایشان بیان داشتند که در سال  1399عناوین بیست و ش طرح پژوهشی براساس سیاستهاي کلی سالمت در اختیار گتروههتاي علمتی قترار
داده شد .از این بیست و ش عنوان ،حدود هفت عنوان به پروپوزال منجر نشده است که هر کدام از گروهها دالیت ختود را داشتتهانتد .امستال
مکاتبهاي با گروهها شد تا در صورت عدم تمای یا نداشتن توانایی انجام این طرحها تا خرداد ماه به معاونت علمی اعالم کنند .برخی از گروه هتا
مکاتبه کرده و برخی مکاتبه نکرده اند .اطالعات مربوط به این طرحها در گروه واتساپی قرار داده شده است .طرح هاي پژوهشی دیگر کته منجتر
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به قرارداد شده است در مرحله گزارش اولیه و گزارش نهایی هستند و دوباره مکاتبهاي با گروههاي علمی انجام شده است .ایشتان تاکیتد کردنتد
چون فرهنگستان میخواهد از یافتهها و نتایج طرحهاي پژوهشی استفاده کند نسبت به انجام این کار تسریع شود و اطالعات این طرحها نیتز در
همان گروه واتساپی پژوه در اختیار سایر اعضا قرار داده شد.
نحوه پیگیری توصیه ها:
 براي موارد یک تا ش  ،نظرات و پیشنهادات اعضاي محترم گروه پژوه طی نامههاي مجزا از طرف مدیریت امتور پژوهشتی و ارزشتیابی بتهمجریان طرحها اعالم خواهد شد تا اصالحات ضروري انجام و پروپوزالهاي اصالح شده به آن مدیریت ارسال شوند.
 نمایندگان گروههاي علمی پس از بررسی جداول ارائه شده در گروه مجازي پژوه پیگیريهاي الزم را از طریت گتروههتاي علمتی مربوطتهانجام داده و در جلسات آتی به اطالع مدیر محترم امور پژوهشی و ارزشیابی خواهند رساند.
تاریخ جلسه بعدی1400/07/14 :
موضوع جلسه:
 -1ارائه گزارشی از وضعیت طرحهاي پژوهشی گروههاي علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -1جمعبندي نظرات اعضاي محترم گروه پژوه

در خصوص نامه با عنوان ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان (نقاط قوت ،ضعف  ،تهدیدات،

فرصتها)
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