گزارش جلسه شماره89 :

گروه :پژوهش

تاریخ1400/07/24 :

دستور جلسه:
 ارائه گزارشی از وضعیت طرحهای پژوهشی گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی -جمعبندی نظرات اعضای محترم گروه پژوهش در خصوص نامه با عنوان ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان (نقاط قووت ضوع

تهدیودات

فرصتها)
رئوس نتایج و توصیه های قابل اجرا:
 )1آقای دكتر نورزی نیا وضعیت طرحهای پژوهشی گروههای علمی را به صورت تفصیلی ارائه دادند تا نمایندگان گوروههوای علموی در جریوان
امور پژوهشی قرار گیرند.
 )2در این جلسه موضوع ارتقاء ساختار و عملکرد فرهنگستان مطرح شد .همچنین اصالح این ساختار برای داشوتن فعايیوتهوای مووترتر موورد
بحث و بررسی قرار گرفت .هدف از این مباحثات دریافت پیشنهادات كارآمد و موتر بود .پیشنهاد هم به دو صورت زیر ارائه شد:
اي ) وضعیت فعلی فرهنگستان با توجه به اساسنامه و در قايب گروههای علمی موجود در فرهنگستان علوم پزشکی مورد بررسی قرار گرفت.
ب) پیشنهاداتی در خصوص تغییر اساسی ساختار كلی فرهنگستان ارائه شد كه بایستی خیلی عمیقتر دقیقتر و علمویتور بوا موضووع برخوورد
شود.
توصیه شد برای ارائه پیشنهادات در خصوص چنین امر مهمی بایستی شاخصهای ارزیاب مشخص شود و در حوا حاضور كوه چوارچوبی بورای
ارزیابی ارائه نشده است بهتر است برای جمعبندی نظرات این چارچوب ایجاد شود.
از طرفی فرهنگستان جایگاه فراحکمرانی دارد توصیه شد وارد بحث حکمرانی نشود زیرا آسیبهای ناشی از آن در نهایت به ضرر كشور است.
نحوه پیگیری توصیه ها:
 )1پیگیری طرحهای پژوهشی گروه های علمی از طریق نمایندگان آن ها در گروه پژوهش انجام خواهد شد .همچنوین از طریوق ارسوا ناموه و
روشهای دیگر توسط مدیریت امور پژوهشی و ارزشیابی پیگیری میشود.
 )2پیشنهادات ارائه شده در  89جلسه گروه پژوهش طی نامهای به دفتر معاونت علمی فرهنگسوتان علووم پزشوکی ارسوا شود توا در كوارگروه
مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
تاریخ جلسه بعدی1400/08/22 :
موضوع جلسه:
 -1بررسی پروپوزا های دریافتی از گروههای علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -2بررسی موضوع انتخاب طرحهای تحقیقاتی برتر سه سا گذشته جهت پیشنهاد به جشنواره علمی فرهنگستان علوم پزشکی
 -3بحث و بررسی در خصوص برنامه راهبردی پنج سايه سوم فرهنگستان علوم پزشکی در حوزه پیشرفت علم و فناوری
 -4بررسی نامه مدیركل دفتر فرهنگی و اجتماعی ریاست جمهوری در خصوص «هدایت بخشی از عناوین و موضوعات پایان نامه های دانشوجویی
به مسائل نیازهای اساسی و اويویتهای روستاها و »...

تهیه کننده :دکتر الهام بهزادی

