گزارش جلسه :شماره464:

گروه:حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران تاريخ1400/06/30:

دستور جلسه:
 .1ضرورت فعال سازي گروه علمی طب سنتی و تشکيل منظم جلسات و طرح موضوعات اولویت دار
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
 در ابتداي جلسه آقاي دكتر مرندي رئيس محترم فرهنگستان علوم پزشکی فرمودند ،با توجه به مسئوليت هاي مختلفآقاي دكتر والیتی رئيس محترم گروه حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران و حضوورنيافتن ایشوان در
جلسات و فعاليت هاي علمی گروه به طور منظم و نيز جلسات مربوط به فرهنگستان از جمله جلسات مجمو عموومی،
شوراي علمی و  ...در گفتگوي تلفنی با ایشان مقررگردید ،آقاي دكتر محققی با عضویت در گروه ،با عنووان قوائم مقوام،
بتوانند فعاليت هاي علمی گروه را پيش ببرند .ایشان به این موضوع اشاره نمودنود ،نقوش طوب سونتی و نسوبت آن بوا
سالمت جامعه و همين طور جایگاه آن در جامعه به درستی مشخص نشده است و همين مبهم بودن باعث شده برخوی
كه هيچ گونه تخصصی در این رشته ندارند مدعيان طب سنتی باشند .ایشوان در اداموه بوه طرحوی در مجلوس "طورح
تاسيس سازمان هاي طب سنتی و طب مکمل" اشاره و فرمودند ،با توجه به اینکه تاسيس چنين سازمان هوایی ممکون
است باعث صدماتی به سالمت جامعه شود با تهية نامه اي و امضاء آقاي دكتر والیتی آن را براي آقواي قاليبوا رئويس
مجلس ارسال نمودیم .ایشان اظهار كردند ،اميد آن است ،رشته طب سنتی بتواند بر پایه هاي علمی در جامعوه جایگواه
خودش را در بين عموم جامعه و پزشکان بدست آورد.

 موضوعات مورد تاكيد براي پيگيري آينده: تشکيل منظم جلسات گروه به طور منظم هر دو هفته یکبار تشکيل منظم جلسات زیرگروه و ارائه گزارش به گروه اصلی -مشاركت فعال اعضاي محترم در عموم فعاليت ها و ارائه طرح هاي اولویت دارجدید

تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1مشورت دربارة موضوعات اولویت دار قابل طرح در جلسات گروه تا پایان سال 1400
 .2تاریخ برگزاري  20مهر ماه 1400
تهيه كننده:

