گزارش جلسه شماره386 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ1401/02/07 :

دستور جلسه:
 .1برنامهريزی برای اجرايی کردن اقدامات برنامه راهبردی گروه در سال 1401
 .2جمع بندی نظرات گروه برای ارتقای جايگاه فرهنگستان
 .3نامه ارجاعی در خصوص برگه تعريف پروژه
 .4برنامهريزی برای برگزاری وبینارها و نشستهای تخصصی
رئوس نتايج و توصیههای قابل اجرا:
گزارش سیصد و هشتاد و پنجمین جلسه گروه قرائت شد و به تصويب رسید.
 .1برنامهريزی برای اجرايی کردن اقدامات برنامه راهبردی گروه در سال 1401
خانم دکتر جاللی نیا اظهار داشتند ،در جلسه امروز در جهت اجرای برنامه راهبردی گروه در سال  ،1401هفت اقدام را بايد
پیگیری و مقدمات اجرايی آن را فراهم کنیم .برای برنامه ريزی و عملیاتی کردن اقدامات ،اساتید محترم گروه چه پیشنهادهايی
دارند؟
خانم دکتر احمدی پیشنهاد کردند ،برای پیگیری موارد ،بايد کارگروههای تخصصی تشکیل شود .برای مثال کارگروههای مجزا
برای مستندات حمايت طلبی ،طرح های تحقیقاتی و نشست ها تشکیل شود که به صورت همزمان برنامه ها دنبال شود و در
گروه اصلی گزارش پیشرفت اقدامات ارائه شود.
خانم دکتر آقاحسینی اظهار داشتند ،با تشکیل کارگروه های تخصصی موافق هستند.
خانم دکتر حسینی اظهار داشتند ،کارگروه ها را بر اساس موضوعات اختصاصی تشکیل دهیم و افراد در حوزههايی که عالقه مند
هستند اعالم آمادگی کنند.
خانم دکتر رجبی اظهار داشتند ،بايد در ابتدا کارگروههايی تشکیل شود و بر اساس تقسیم کاری صورت گرفته برای اجرايی
کردن برنامهها ،اقدام کنیم.
خانم دکتر جاللی نیا اظهار داشتند ،با توجه به پیشنهادهای اساتید ،بايد کارگروه های تخصصی تشکیل شود و برای هر مورد
يک نفر از اساتید مسئولیت را بر عهده گیرند .در خصوص مستندات حمايتطلبی ،میتوان از نتايج فعالیتها و دستاوردهای
قبلی گروه استفاده کرد.

مستندات حمايت طلبی
 .1تبیین و ترويج نقش ارتقای سبک زندگی زنان در ارتقای سالمت خانواده(مستند حمايت طلبی)
 .2شناسايی آسیبهای اجتماعی زنان و راهکارهای مداخلهای با استفاده از مشارکت مردمی(مستند حمايت طلبی)
خانم دکتر احمدی اظهار داشتند ،از طرحهای سبک زندگی که قبالً توسط گروه انجام شده است ،مجموعهای از پیشنهادها تهیه
شده و برای رياست فرهنگستان ارسال شده است .می توان از اين مجموعه استفاده کرد.

مقرر شد مجموعه گزارشها و مستنداتی که قبالً تهیه شده است جمعآوری گردد تا پس از بررسی در مورد نحوه استفاده از آنها
تصمیم گیری شود.

طرحهای تحقیقاتی
 .1تحلیل محتوايی منتخبی از مواد قانونی مرتبط با سالمت زنان
اين بخش با طرحی تحت عنوان بررسی وضعیت موجود سیاستها و قوانین در خصوص ارائه خدمات و بکارگیری روشهای نوين
کمک باروری در گروه سالمت زنان در حال انجام است و پس از اتمام اين طرح ،طرح هايی با عناوين ذيل دنبال خواهد شد.
• بررسی قوانین و مشکالت حقوقی و قانونی در خصوص حمايت از معلولین و خانوادههای آنها
• بررسی قوانین مرتبط با سالمت روان زنان

• پیوست فرهنگی برنامه آموزش حقوقی با هدف ارتقاء سالمت زنان و خانواده
 .2شناسايی و تحلیل عناصر فرهنگی و ارزشی تحکیم و تعالی بنیان خانواده بر تاکید بر نقش محوری زنان
اين بخش با طرحی تحت عنوان الگوی ديدهبانی اجرای سیاست تحکیم بنیان خانواده در جهت ارتقای سالمت جامعه در حال
انجام است که بايد از مجری محترم درخواست شود بر نقش محوری زنان تاکید شود.
 .3تحلیل ادغام و انفکاک آموزش پزشکی از خدمات همه جانبه سالمت با توجه به فعالیت عناصر و دستگاه-
های موثر سیاست گزار ،قانونگزار و برنامهريز(مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی انقالب فرهنگی و)...
با توجه به اعالم آمادگی خانم دکتر نجومی و اينکه ايشان در گروه آموزش هم عضو هستند ،مقرر شد ايشان به عنوان نماينده
گروه سالمت زنان و مجری دوم اين مطالعه از طرف گروه طی نامهای به گروه آموزش معرفی شوند.

نشست های تخصصی
 .1حمايت طلبی از نتايج حاصل از تحلیل چالشها و راهکارهای ارائه شده در جهت ارتقای نظام سالمت کشور
خانم دکتر احمدی اظهار داشتند ،اين عنوان کلی است و در راستای وظايف گروه سالمت زنان نیست .ايشان پیشنهاد کردند با
محوريت سالمت زنان در عنوان قید شود و به معاونت علمی نیز اعالم شود.
مقرر شد در جلسه آينده در خصوص کلیات نشست تصمیم گیری شود.

کارگروه
 .1رصد کالن وضعیت سالمت زنان و تحوالت آن(زيرگروه +گزارش سالیانه)
مقرر شد برای تشکیل کارگروه در جلسه آينده تصمیم گیری شود.
 .2جمع بندی نظرات گروه برای ارتقای جايگاه فرهنگستان
خانم دکتر جاللی نیا اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به گروههای علمی درخواست

کردند در جهت اجرايی شدن بند هشتم الزامات برنامه راهبردی ،با توجه به حوزه فعالیت آن گروه ،پیشنهادهای عملیاتی خود را
در جهت ارتقای جايگاه فرهنگستان ارسال کنند .اين نامه در جلسه گذشته مطرح شد و اساتید نظرات خود را اعالم کردند.
مشروح نظرات و پیشنهادهای اساتید در صورتجلسه درج شده است .مقرر شد پیشنهادهای اساتید جمعبندی شده و برای
معاونت علمی ارسال شود.
 .3نامه ارجاعی در خصوص برگه تعريف پروژه
خانم دکتر جاللینیا اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی ،معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به روسای محترم گروههای
علمی اعالم کردند پیرو مصوبه گروه پژوهش کلیه طرحهای تحقیقاتی گروههای علمی در سال جاری جهت طرح در گروه
پژوهش و نیز شورای علمی به صورت خالصه و در يک برگه در قالب برگ تعريف طرح که به پیوست است تکمیل و پس از
طرح در گروه علمی طی نامهای از طرف رياست گروه برای معاونت علمی ارسال میشود .الزم به ذکر است مجری طرح پس از
تصويب برگ تعريف طرح در شورای علمی نسبت به تکمیل پروپوزال اقدام خواهد کرد.
 .4برنامهريزی برای برگزاری وبینارها و نشستهای تخصصی
مقرر شد اساتید محترم که برای برگزاری وبینار اعالم آمادگی کردند ،اطالعات کلی را در خصوص وبینار در جلسه ارائه نمايند تا
پس از تصويب در گروه ،در فرم مربوطه تکمیل شود و مجوز برگزاری آن از هیات محترم رئیسه اخذ شود .برای اخذ امتیاز
بازآموزی و امتیاز فرهنگی هم بايد با توجه به محدوديت زمانی حداقل دو ماه قبل برگزاری فرم های مربوطه توسط مسئول
محترم نشست تکمیل شود.
نحوه پیگیری توصیهها:

• مقرر شد برای پیگیری برنامههای گروه در سال  1401کارگروههای تخصصی تشکیل شود.

• مقرر شد برای بخش مستندات حمايتطلبی از سوابق دستاوردهای گروه در اين زمینه استفاده شود.

• مقرر شد نظرات و پیشنهادهای گروه در راستای ارتقای جايگاه فرهنگستان جمعبندی و برای معاونت علمی ارسال
شود.
• مقرر شد اقدامات گروه برای پیشبرد برنامه راهبردی سال  1401به تفکیک موضوعات طی نامهای به معاونت علمی
اعالم گردد.
تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
چهارشنبه1401/02/21
 .1برنامه ريزی برای اجرای برنامه سال  1401گروه (اقدامات برنامه راهبردی و وبینارها) ارائه خانم ها دکتر جاللی نیا و دکتر رجبی در
خصوص کلیات وبینار
 .2بررسی نامه ارجاعی
تهیه کننده :مینا شیخ االسالم زاده
نظارت :دکتر نرگس تبريزچی

دکتر مرضیه وحید دستجردی
عضو پیوسته و رياست گروه سالمت زنان

