گزارش جلسه شماره 465:گروه:

حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران تاريخ1400/07/20:

دستور جلسه:
 .1مشورت دربارة موضوعات اولویت دار قابل طرح در جلسات تا پایان سال 1400
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:

-

 آقاي دكتر محققی به ضرورت چند موضوع و پرداختن آنها تاكيد كردند:
توجه به فلسفة تشکيل گروه هاي علمی بر اساس اساسنامة و اهداف تعيين شده فرهنگستان ،به طوري كه فعاليتت هتاي گتروه بایستتی در
راستاي تحقق اهداف مندرج در اساسنامه منطبق باشد.
ایشان به برگزاري منظم گروه به صورت دو هفته یکبار تاكيد نمودند.
ضرورت بررسی سند ملی طب و داروسازي سنتی و اجرایی شدن بخش هایی از آن توسط فرهنگستان علوم پزشکی
حضور فعال و پویاي اعضا محترم جهت تحقق اهداف گروه طب سنتی
دعوت از اساتيد صاحبنظر و با تجربه در ارتباط با حوزة طب سنتی
پيگيري طرح هاي جاري و مشورت دربارة چگونگی اجرایی شدن طرح هاي مصوب شده در گروه
ارتقاء مقاالت مجلة طب سنتی اسالم و ایران

 خانم دكتر حسينی یکتا پيشنهاد دادند:
در جلسة آینده گزارشی جامع در مورد وضعيت هاي موجود در خصوص حوزة طب سنتی داشته باشيم و در آن تمتام اتفاقتات رد داده و ...
بررسی گردد.
یك جلسه هم در مورد سند ملی طب و داروسازي سنتی بحث شود.
یك جلسه مجزا دربارة بند  12سياست هاي ابالغی و موضوع تبيين و فعاليت هایی كه در این خصوص انجام گرفته است بحث شود.



آقاي دكتر زرگران درخواست نمودند كه حمایت هاي الزم انجام شود تا برخی از طرح ها و فعاليت هتاي گششتته گتروه از جملته
دایره المعارف پزشکی اسالم و ایران به اتمام برسد.
آقاي دكتر محقق زاده به ض رورت و توجه حکمت در حوزة طب سنتی اشاره فرمودند و همچنين توجه به برگتزاري كرستی هتاي
هاي نظریه پردازي را مطرح نمودند.

-

موضوعات مورد تاكيد براي پيگيري آینده:

-

تشکيل منظم جلسات گروه به طور منظم هر دو هفته یکبار
مشخص شدن موضوعات اولویت دار گروه و برنامه ریزي زمانی براي آن ها
تشکيل منظم جلسات زیرگروه و ارائه گزارش به گروه اصلی و ارائه تقویم جلسات تا پایان سال 1400
پيگيري طرح هاي مصوب و تسریع در ارائه نتایج نهایی
مشاركت فعال اعضاي محترم در عموم فعاليت ها و ارائه طرح هاي اولویت دارجدید
ارتقاء انتشارات علمی ،خاصه نوشتجات به زبان فارسی ،براي سطوح مختلف كاربران(سياست گزارن -جامعه سالمت -سایر استادان و
صاحبنظران رشته هتی علوم انسانی مرتبط -عموم مردم -آموزش و پرورش و آموزش عالی
برقراري ارتباط و تعامل با سایر گروه هاي علمی و كارگروه هاي مرتبط در فرهنگستان

-

تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1تاریخ برگزاري  4آبان ماه
 .2تحليل وضعيت جاري طب سنتی(در ابعاد آموزشی ،پژوهشی ،مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ظرفيت ها ،جنبه هاي ترویجی و ).....

تهيه كننده:

