گزارش جلسه شماره381 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ1400/09/17 :

دستور جلسه:
 .1بررسی نامه های ارجاعی
 .2بحث و بررسی درخصوص اولويتهای تحقیقاتی سال  1400گروه
 .3بحث و بررسی در خصوص عناوين پیشنهادی وبینارها
رئوس نتايج و توصیههای قابل اجرا:
گزارش سیصد و هشتادمین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
 .1بررسی نامههای ارجاعی
نامه معاون محترم علمی در خصوص حضور اعضا در جلسات گروهها
خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامهای به گروههای
علمی اعالم کردهاند که با توجه به رفع محدوديتهای کرونا ،کلیه جلسات گروههای علمی و شوراها با حضور اعضا تشکیل شود
و فقط اعضای ساکن شهرستان که منع رفت و آمد دارند و يا استثنا با نظر مدير گروه در آن جلسه امکان حضور ندارند ،می
توانند به صورت مجازی در جلسه شرکت کنند .در صورت عدم حضور در جلسه ،امکان ارتباط مجازی ،به جز موارد ذکر شده،
نخواهد بود و غیبت محسوب میشود.
نامه معاون محترم علمی در خصوص مستند ارسالی آقای دکتر عزيزی با موضوع ضريب هوشی
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی ،مستند ارسالی آقای دکتر عزيزی با موضوع ضريب هوشی را جهت
اظهار نظر به گروهها ارسال کردهاند .مستند ارسالی در جلسه قرائت و مقرر شد که اساتید نظرات خود را به کارشناس گروه
ارسال کنند.
نامه معاون محترم علمی درخصوص ساختار و فعالیتهای فرهنگستان
خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه از اساتید درخواست کردند که اگر نظرات و پیشنهادهايی دارند ارسال کنند در غیر
اينصورت توسط گروه مورد تائید خواهد بود.
نامه معاون محترم علمی در خصوص طرح پیشنهادی گروه سالمت زنان
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،طرح پیشنهادی گروه سالمت زنان با عنوان بررسی عوامل موثر بر سالمت اجتماعی زنان
در ايران و ارائه راهکارهای ارتقای آن :مطالعه کیفی در يکصد و پنجاهمین جلسه شورای علمی فرهنگستان مورخ 1400/08/26
به تصويب رسید .مقرر شد مواردی درخواستی در نامه در پروپوزال اصالح شود .با توجه به اينکه درخواست شده است که يکی از
اعضای گروه سالمت اجتماعی در طرح همکاری کنند ،مقرر شد نامهای با امضای رياست گروه سالمت زنان برای رياست محترم
گروه سالمت اجتماعی ،آقای دکتر امامی رضوی ارسال شود و درخواست گردد که نمايندهای برای طرح معرفی کنند .مقرر شد
خانم دکتر حسینی ،اصالحات الزم را در پروپوزال انجام دهند.
نامه معاون محترم علمی در خصوص صرفهجويی در کاغذ
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،در نامه قید شده است که صورت جلسات گروههای علمی حتی االمکان در يک نسخه
جهت بايگانی چاپ شود و برای استفاده اعضا ،از روی مانیتور قرائت شود .همچنین کلیه چاپها حتی االمکان به صورت دو رو
باشد و کلیه کاغذهای غیررسمی در صورت امکان از کاغذهای يکروی باطله استفاده گردد .خانم دکتر وحید در ادامه افزودند،
اين رويه مدتها است که درگروه سالمت زنان رعايت میشود.

 .2بحث و بررسی درخصوص اولويتهای تحقیقاتی سال  1400گروه
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،در جلسات گذشته ،اساتید پیشنهادهايی برای اولويتهای تحقیقاتی مطرح کردند .در اين
جلسه عنوان نهايی و اولويتدار را اعالم کنند.
مقرر شد عناوين پیوست مجددا بررسی و در جلسه بعد نهايی آن بیان شود.
خانم دکتر احمدی اظهار داشتند ،سند ملی سالمت زنان يک بخش آن شامل عناوين و راهکارهای پژوهشی در سه حوزه
آموزش ،پژوهش و خدمات است .میتوان از اولويتهای پژوهشی پیشنهاد شده درسند نیز استفاده کرد.
 .3بحث و بررسی در خصوص عناوين پیشنهادی وبینارها
عناوين پیشنهادی وبینارهای گروه سالمت زنان
عنوان پیشنهادی
 تحلیل چالشهای فرزندآوری زنان شاغل
 تازههای پیشگیری از سرطانهای شايع زنان
 تقويت اقدامات پیشگیری از خشونت خانگی علیه زنان و تامین
سالمت روان زنان در خانواده در بحرانهای نظیر همهگیری زلزله
و سیل و ...
مقرر شد عنوان سالمت روان زنان باشد

عضو گروه
دکتر مرضیه وحید دستجردی
دکتر معصومه علی محمديان

 وبینار هم انديشی راهکارهای حمايتی از نقش زنان در مديريت
پیامدهای روانی پسا کرونا در خانواده ها

دکتر شیرين جاللی نیا

 مشکالت و مشاوره شیردهی

دکتر فاطمه سادات نیری

در خصوص طرحهای انجام شده و دستاوردهای گروه ،عناوين وبینار
پیشنهاد شود.

دکتر فرانک فرزدی

عنوان کلی تحلیل و بررسی وضعیت سالمت زنان
سلسله وبینارها بر اساس زيرمجموعه موضوعی تنظیم شود.

بتول محتشمی

بررسی زخمهای دهانی

دکتر فرزانه آقاحسینی

 امنیت اجتماعی زنان (مشکالت و مسائل اجتماعی زنان)
 بیماریهای جامعه زنان
يک سرفصل کلی تعريف شود و زيرمجموعه ها در وبینارها بحث شود.
 سالمت روان زنان
 سالمت باروری و دسترسی به خدمات باروری
 سالمت اجتماعی و شغلی
 مسائل اقتصادی و سالمت زنان
 شبکه رصد تحقیقات سالمت زنان
 سالمت مادر و کودک در قانون جمعیت

دکتر معصومه حسینی
دکتر بتول احمدی

دکتر نرگس رستمی

مقرر شد اساتید برای جلسه آينده ،فرم مرتبط با وبینارها را تکمیل نمايند تا پس از نهايی شدن در گروه جهت کسب مجوز
برگزاری برای هیات محترم رئیسه ارسال شود.

نحوه پیگیری توصیهها:
مقرر شد برای جلسه آينده اساتید فرمهای تکمیل شده وبینارها را حاضر نمايند.
مقرر شد عناوين طرح های تحقیقاتی توسط اساتید نهايی شده و در جلسه آينده بررسی شود.
تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
 .1چهارشنبه-1400/11/06


بررسی نامه های ارجاعی



ارائه گزارش پیشرفت طرح تحقیقاتی توسط خانم دکتر جاللی نیا



بررسی فرم های وبینار

تهیه کننده :مینا شیخ االسالم زاده
نظارت :دکتر نرگس تبريزچی

دکتر مرضیه وحید دستجردی
عضو پیوسته و رياست گروه سالمت زنان

