گزارش جلسه شماره384 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ1400/12/04 :

دستور جلسه:
 .1ادامه بررسی برنامه راهبردی فرهنگستان
 .2بررسی نامه ارجاعی
رئوس نتايج و توصيههای قابل اجرا:
گزارش سیصد و هشتاد و سومین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
خانم دكتر دستجردي اظهار داشتند ،طي دو جلسه گذشته ،برنامه راهبردي سوم فرهنگستان مورد بحث و بررسي قرار گرفت،
نظرات و پیشنهادهاي اساتید در برنامه اعمال شد .پس از پايان اين جلسه ،بنده بازبیني نهايي را انجام خواهد داد و ويراست
نهايي براي معاون محترم علمي ارسال خواهد شد.
ايشان در ادامه افزودند ،براي برگزاري دو وبینار(چالشهاي فرزندآوري ،سرطانهاي شايع زنان) كه بنده مسئولیت برگزاري آن را
دارم ،با اساتید سخنران صحبت شده و هماهنگي هاي الزم انجام شده است ،در سال آينده در اولین فرصت اين وبینارها برگزار
خواهد شد .ايشان در ادامه از اساتید محترم گروه درخواست كردند كه مسئولین برگزاري وبینار فرم هاي مربوطه را تکمیل و
هماهنگي الزم را جهت برگزاري انجام دهند.
 .2بررسی نامههای ارجاعی
فهرست كتابهای تهيه شده توسط فرهنگستان علوم پزشكی از نمايشگاه كتاب
خانم دكتر دستجردي ،رياست محترم گروه اظهار داشتند ،آقاي دكتر محققي ،معاون محترم علمي طي مکاتبهاي با رؤساي
گروههاي علمي ،فهرست كتابهاي تهیه شده توسط فرهنگستان علوم پزشکي از نمايشگاه كتاب را ارسال كردند .فهرست كتب
در جلسه قرائت شد تا اساتید محترم گروه مطلع شوند.
راهاندازی درگاه بانكی برای سايت آموزش مداوم فرهنگستان
خانم دكتر دستجردي ،رياست محترم گروه اظهار داشتند ،آقاي دكتر محققي ،معاون محترم علمي طي مکاتبهاي با رؤساي
گروههاي علمي اعالم كردند امکان دريافت هزينه برنامههاي آموزش مداوم به صورت آنالين فراهم شده است.
معرفی نماينده برای شركت در جلسات گروه سالمت و همكاریهای بين الملل
مقرر شد سركار خانم دكتر احمدي به عنوان نماينده گروه سالمت زنان در جلسات گروه سالمت و همکاريهاي بینالملل
شركت نمايند.
نحوه پيگيری توصيهها:
مقرر شد نظرات نهايي گروه سالمت زنان در خصوص برنامه راهبردي سوم فرهنگستان پس از تائید رياست محترم گروه
براي معاون محترم علمي ارسال شود .
مقرر شد سركار خانم دكتر احمدي به عنوان نماينده گروه سالمت زنان در جلسات گروه سالمت و همکاريهاي
بینالمللي شركت نمايند.
تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
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