گزارش جلسه شماره273 :

گروه:سالمت زنان

تاريخ5022/23/51 :

دستور جلسه:
بررسی نامههای ارجاعی
رئوس نتايج و توصيههای قابل اجرا:
 .1بررسی نامههای ارجاعی
 نامه وبينار گروه قرآن ،عترت و سالمت ويژه جامعه پزشکی
خانم دکتر دستجردی ،ریاست محترم گروه اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به گروه
های علمی  ،دومین وبینار گروه قرآن ،عترت و سالمت را اطالع رسانی کردند .ایشان در نامه ذکر کردند وبینار در تاریخ
 1022/20/11از ساعت  13:82الی  02برگزار می شود و دارای امتیاز فرهنگی است .خانم دکتر دستجردی در ادامه افزودند،
پوستر وبینار برای اعضای گروه ،توسط خانم شیخ االسالم زاده قبالً ارسال شده است و مجددا اطالعات وبینار ارسال خواهد شد.
 نامه در خصوص معرفی افراد جهت عضويت وابسته
خانم دکتر دستجردی ،اظهار داشتند ،آقای دکتر مرندی ریاست محترم فرهنگستان طی نامهای خطاب به روسای گروه های
علمی درخواست کردند پیرو پیشنهادهای ارائه شده در جلسه شورای علمی مورخ  ،1022/21/02افراد پیشنهادی جهت عضویت
وابسته معرفی شوند.
مقرر شد اسامی ذیل برای عضویت وابسته از طرف گروه سالمت زنان پیشنهاد شود.
خانم دکتر شیرین جاللی نیا ،خانم دکتر فاطمه رجبی ،خانم دکتر نرگس رستمی ،خانم دکتر پروین یاروی ،خانم دکتر مریم
ابوصابر ،خانم دکتر فیرزوه اکبری اسبق ،خانم دکتر نرگس تبریزچی ،خانم دکتر معصومه حسینی ،خانم معصومه علی محمدیان
 ،خانم بتول محتشمی.
 نامه در خصوص معرفی نماينده برای کارگروه اولويتهای پژوهشی
خانم دکتر دستجردی اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی معاون محترم علمی طی نامهای از گروه های علمی درخواست کردند
برای شرکت در جلسات کارگروه اولویتهای پژوهشی ،نماینده معرفی کنند .مقرر شد خانم دکتر حسینی به عنوان نماینده گروه
سالمت زنان در این جلسات شرکت کند.

 نامه در خصوص معرفی نماينده برای کارگروه های معاونت علمی
خانم دکتردستجردی اظهار داشتند ،آقای دکتر محققی معاون محترم علمی طی نامهای خطاب به گروه های علمی ضمن تقدیم
برنامه کارگروه های سبک زندگی ،اقتصاد مقاومتی ،و مرجعیت علمی درخواست کردند که نماینده ای از گروه در جلسات این
کارگروه ها شرکت نمایند .مقرر شد برنامه جلسات و سایر اطالعات مربوط به کارگروهها در اختیار اعضای محترم گروه قرار گیرد
و اساتید برای شرکت درکارگروه ها طی دو هفته آینده اعالم آمادگی نمایند.

نحوه پيگيری توصيهها:





مقرر شد در جلسه آینده ،مجریان محترم طرحها ،گزارشی از پیشرفت طرحهای پژوهشی ارائه نمایند.
مقرر شد اطالعات مربوط به وبینار گروه قرآن ،عترت و سالمت برای اعضای محترم گروه مجدداً ارسال شود.
مقرر شد طی نامه ای خانم دکتر معصومه حسینی به عنوان نماینده گروه سالمت زنان در کارگروه اولویتهای پژوهشی
معرفی شوند.
مقرر شد اعضای محترم گروه سالمت زنان در خصوص شرکت در کارگروه های معاونت علمی ،طی دو هفته آینده
نظرات خود را اعالم نمایند.

تاريخ و موضوع جلسه بعدی:
 .1چهارشنبه -1022/28/ 22بررسی نامه های ارجاعی ،ارائه گزارش پیشرفت طرح توسط مجریان
تهيه کننده :مينا شيخ االسالم زاده
نظارت :دکتر نرگس تبريزچی
دکتر مرضيه وحيد دستجردی
عضو پيوسته و رياست گروه سالمت زنان

