گزارش جلسه شماره383 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ1400/11/20 :

دستور جلسه:
 .1ادامه بررسی برنامه راهبردی فرهنگستان
 .2بررسی نامه ارجاعی
رئوس نتايج و توصيههای قابل اجرا:
گزارش سیصد و هشتاد و دومین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
خانم دکتر نیری اظهار داشتند ،به دلیل حضور سرکار خانم دکتر دستجردی ،رياست محترم گروه در جلسه ديگری ،از بنده
درخواست شد که جلسه را هدايت کنم.
ايشان در ادامه افزودند ،در جلسه گذشته برنامه راهبردی فرهنگستان بررسی شد ،نظرات و پیشنهادهای اساتید توسط سرکار
خانم ها دکتر فرزدی ،دکتر جاللینیا و دکتر حسینی جمع بندی شد .پس از اعمال نظرات در برنامه مجدداً خانم دکتر فرزدی
برنامه پیشنهادی را بازينی کردند که در جلسه امروز به بررسی آخرين تغییرات خواهیم پرداخت .ايشان از خانم دکتر فرزدی
درخواست کردند در خصوص آخرين ويرايش توضیحاتی ارائه نمايند.
خانم دکتر فرزدی اظهار داشتند ،در نامهای که از طرف فرهنگستان به گروهها ارسال شده  ،فرهنگستان اعالم کرده است که اين
برنامه ،سومین برنامه راهبردی است که چهار محور کالن دارد .اين محورهای کالن بر اساس اهداف و وظايف فرهنگستان
مشخص شده است .برای هر راهبرد کالن در برنامه ،راهبردهای اختصاصی و اقدام ديده شده و به تفکیک مشخص شده است که
نوع اقدام چه خواهد بود .با توجه به صحبتهايی که در جلسه گذشته انجام شد به جز جمعبندی جلسه قبلی ،کارشناس گروه
تمامی موارد را پیاده و در برنامه درج کرده است.
نتیجه بر اين شد که برخی اقدامات پیشنهادی گروه میتواند به دنبال فعالیتهای قبلی گروه باشد و برخی پیشنهادها در
خصوص فعالیت های جديد مرتبط با حوزه سالمت زنان خواهد بود.
نظرات و پیشنهادهای اعضای محترم گروه سالمت زنان در برنامه راهبردی در قالب  commentدرج شد که به پیوست
صورتجلسه است.
خانم دکتر فرزدی در پاسخ به برخی پیشنهادها اظهار داشتند ،موضوع ادغام در راهبرد شماره  33آورده شده است .بند
پیشنهادی گروه  :تبیین و تحکیم جايگاه مشورتی و تعیین کننده فرهنگستان علوم پزشکی به عنوان اقدام پیشنهادی برای
فرهنگستان در نظر گرفته شده است نه برای گروه .در خصوص اينکه برخی عناوين تقريبا مشابه بیان شده است سعی شده است
که تعهد به برنامه رعايت شود و باتوجه به جايگذاری آنها هدف متفاوتی دنبال می شود.
 .2بررسی نامههای ارجاعی
دعوتنامه روسای گروه های علمی برای مراسم جشنواره علمی سال 1400
خانم دکتر نیری اظهار داشتند ،جناب آقای دکتر مرندی ،رياست محترم فرهنگستان طی نامهای از روسای گروههای علمی
دعوت کردند که در مراسم جشنواره علمی سال  1400شرکت نمايند .برگزيده سال  1400گروه سالمت زنان هم خانم دکتر
شيرين جاللینيا انتخاب شدند.
پيشنهاد موضوع برای شورای آيندهنگاری

خانم دکتر نیری اظهار داشتند ،رياست محترم فرهنگستان طی مکاتبهای از گروههای علمی درخواست کردند که موضوعات
پیشنهادی را برای شورای آيندهنگاری ارسال کنند.
خانم دکتر احمدی پیشنهاد کردند ،باتوجه به اتمام طرح وضعیت سالمت زنان و سند سالمت زنان ،بررسی اولويت های سالمت
زنان را پیشنهاد کنیم.
دعوتنامه وبينار تخصصی گروه آينده نگری
دعوتنامه وبینار گروه آيندهنگری با موضوع آينده نیروی انسانی در حوزه پزشکی قرائت و از اساتید درخواست شد در صورت
تمايل شرکت نمايند.

نحوه پيگيری توصيهها:
مقرر شد نظرات اساتید در خصوص برنامه راهبردی توسط خانم دکتر فرزدی بازبینی شده و در جلسه بعد نهايی شود.
مقرر شد پشنهاد موضوع برای شورای آينده نگاری در جلسه بعد نیز مطرح شود.
تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
 .1چهارشنبه1400/12/04
•

ادامه بحث و بررسی در خصوص برنامه راهبردی فرهنگستان و برنامه گروه سالمت زنان برای  5سال آينده در چارچوب برنامه
راهبردی

•

بررسی نامههای ارجاعی

تهيه کننده :مينا شيخ االسالم زاده
نظارت :دکتر نرگس تبريزچی

دکتر مرضيه وحيد دستجردی
عضو پيوسته و رياست گروه سالمت زنان

