گزارش جلسه :شماره 648:گروه حکمت ،طب سنتی و طب دوران تمدن اسالم و ایران
تاريخ0622/29/20:
دستور جلسه:
 .1تبيين و تحليل نقش فرهنگستان علوم پزشکی نسبت به سند ملی گياهان دارویی و طب سنتی
رئوس نتايج و توصيههاي قابل اجرا:
 .1به استناد اساسنامه شامل اهداف و و ظایف فرهنگستان علوم پزشکی و اهداف و وظایف خاص گروه "حکمت ،طب
سنتی و طب تمدن دوران اسالم و ایران" ،حوزه هاي مهمی كه فرهنگستان موظف بهه ماهاركت برنامهه ریهزي یها
اقدام است عبارتند از :نظریه پردازي ،ارائه مااوره در همة زمينه هاي مرتبط به مراجع سياست گذار ،قهانون گهذار،
برنامه ریزي كالن ،تامين منابع پایدار ،مجموعه هاي اجرائی ،نظام هاي پایش و رصد و نظایر آنها ،فرهنگ و فرهنگ
سازي ،توسعه علمهی و كسهب مرجعيهت در حهوزه ههاي مهرتبط و سهایر اههداف و و ظهایف ماهرا در اساسهنامه
فرهنگستان.
 .2شيوه هاي پرداختن به اهداف و وظایف مارا در اسناد راهبردي توسهط گهروه عبارتنهد از :برقهراري جلسها هه
اندیای و نقد و بررسی ،بين رشته اي و در ساوا مختلف با تاكيد بر جلسا ماترك با گروه ها و كهارگروه ههاي
فرهنگستان ،ارائة پروپزال و انجام طرا هاي تحقيقاتی در موضوعا مرتبط ،تهيه اسناد حمایهت طلبهی و خالصهه
هاي سياستی با تمركز بر اجراي اسناد راهبردي ،انتاارا علمی -مسهتندا فرهنگهی ،خاصهه توايهدا و توسهعه
زیرساخت هاي فضاي مجازي ،تهية مستندا فرهنگی و فرهنهگ سهازي و رسهانه اي بها رویکهرد ارتقهاي سهواد و
فرهنگ سالمت عمومی ،تعامال علمی -پژوهای و فرهنگی با نهادها و مراجع علمی -پژوهای و فرهنگی مرتبط،
تعامال اجتماعی و مردم نهاد ،سایر شيوه هاي مرسوم در فرهنگستان علوم پزشکی
 .3به استناد موارد باال مقرر شد برنامه هاي مرتبط با فرهنگستان در ارتباط با سند ملهی فهوب بهراي محهدوده زمهانی
باقيمانده سال 1011و تا پایان  1011تهيه و در جلسة بعدي گروه ارائه و در مورد تقسي وظایف و چگونگی اجراء،
راهيابی و تصمي گيري شود.

 خالصه اي از پيشنهادات اعضاي محترم: .1توصيه شد ،آقایان دكتر حاجی آخوندي و دكتر عصاره ،با توجه به احاطه و اطالع از سند ملی به گهروه دعهو
شوند .ه چنين روساي داناکده هاي طب و داروسازي .
 .2توصيه شد ،در برنامه پنج سااة سوم فرهنگستان براي تحقق بند  12سياست هاي كلهی سهالمت و سهند ملهی
گياهان داروئی و طب سنتی ،در قااب اساسنامه فرهنگستان ،تدابير اجرائی دقيق ،مسئوالنه اتخاذ گردد.
.3پيانهاد شد ،اعضاي محترم حاضر در جلسه و اعضاي محترم غایب حهداقل دو پياهنهاد در راباهه بها اجرائهی و
عملياتی نمودن سند ملی به صور مکتوب قبل از جلسه آینده ارائه فرمایند( .ااف .آنچه خوشان باید انجام دهنهد.
ب .آنچه گروه و فرهنگستان باید انجام دهند).
 .0به دايل اهميت موضوع در جلسه آینده این بحث ادامه خواهد یافت.
تاريخ و موضوع جلسه بعدي:
 .1تاریخ برگزاري  11آذر ماه 1011
 .2تبيين و تحليل نقش فرهنگستان علوم پزشکی نسبت به سند ملی گياهان دارویی و طب سنتی
تهيه كننده :سحر داداده مقدم

