گزارش جلسه :شماره 466:گروه :حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران
تاريخ1400/08/04:
دستور جلسه:
 .1تحليل وضعيت جاري طب سنتی(در ابعاد آموزشی ،پژوهشی ،مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ظرفيت ها ،جنبه
هاي ترویجی و ).....
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
-

طبق روال جاري فرهنگستان جلسات حضوري و با شركت تمام اعضاء محترم به صورت منظم و پویا برگزار خواهدد
شد.
توالی جلسات هر دو هفته یکبار خواهد بود.
از اعضاء محترم درخواست شد ،افراد با تجربه و فعاالن حوزة طب سنتی و زیرگروه هاي فعال را معرفی نمایند.
خانم دكتر حسينی یکتا گزارش جامعی دربارة موضوع " دستور جلسه :تحليل وضعيت جاري طب سدنتی(در ابعداد
آموزشی ،پژوهشی ،مراقبت و خدمات چالش ها ،فرصت ها ،ظرفيت ها ،جنبه هاي ترویجدی و  ).....را ارائده نمودندد.
دراین خصوص مقررگردید ،این گزارش خروجی داشته باشد و به صورت مستندي تهيه و در خبرنامه و وب سدایت
فرهنگستان منتشر گردد .همچنين به صورت یك مقالة علمی همراه با ذكرمنابع موجود مستندسازي گدردد تدا در
مجلة پزشکی اسالم و ایران چاپ گردد.

 خالصه اي از پيشنهادات اعضاي محترم:.1
.2
.3
.4
.5

نقش آفرینی بيشتر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و التزام سياسی و اخالقی مسئوالن ارشد آن
لزوم انتشار دستآوردهاي حوزة طب سنتی و تحليل محدودیت ها و ارائه راهکار براي رفع آن
در مورد ادغام فعاليت ها و آموز ه هاي طب سنتی با سایر حيطه ها و رشته هاي علمی در آموزش عالی سالمت
تاكيد شد.
توسعه فعاليت ها در حوزة بين الملل ضروري و تاثير گذار خواهد بود (عالوه بر توسعه بومی فعاليت ها)
آموزش مناسب و معتبر به پزشکان عمومی داوطلب در زمينةطب سنتی(براي توسعه ظرفيت هاي درمانی و گياهان
داروئی و فراورده هاي طب سنتی)

تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1ارتقاء مجله طب سنتی اسالم و ایران
 .2تاریخ برگزاري  18آبان ماه 1400
تهيه كننده :سحر دلداده مقدم

