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 اهداف
 علوم پیراپزشكي؛ نگري در پردازي و آينده مشاوره، نظريه 

 نیل به استقالل علمي و فرهنگي؛ 

 توسعه علوم و فنون در علوم پیراپزشكي؛ 

     تررين و  تقويت روح پژوهش جهت دسرتیابي بره مرتررترين و علمري  

 ها در عرصه علوم پیراپزشكي؛ ها و نوآوري آخرين يافته

 ي خدمات پیراپزشكي و راهكار براي رفر  مشركالت آن    پايش و ارائه

 مینه ارائه خدمات و چه در زمینه گیرندگان خدمات؛چه در ز

      صیانت از میراث فرهنگي و تمدن اسرالمي و ايرانري در عرصره علروم

 پیراپزشكي؛

 هاي فلسفه و حكمت، اخالق و فقه اسالمي در  و گسترش دانش رشد

 حوزه سالمت و پزشكي؛

  وظايف اساسنامه فرهنگسرتان   2انجام تمامي وظايف مندرج در ماده

 اساسنامه؛ 6و  8پزشكي در حیطه پیراپزشكي به جزء ماده  علوم

  سرازي و الگروي    انرداز کشرور در تمردن    تالش در جهت تحقق چشرم

 پیشرفت اسالمي و ايراني در تمامي اهداف و وظايف فرهنگستان؛

  کمك به تحقق نقشه جام  علمي کشور، ارتقاء کارآمدي نظام، دفاع از

و صریانت از فرهنرگ و هويرت     مرزهاي اعتقادي، وحدت، امنیت ملي

 اسالمي و ايراني؛

 هاي کاربردي، مراقبتي و خدماتي براي  ها و ارائه توصیه تحلیل چالش

 ارتقاي علوم پیراپزشكي کشور؛

 هاي در حال اجرا در حوزه پیراپزشكي و ارائره   ها و برنامه نقد سیاست

 ربط؛ هاي ذي پیشنهادها به مراج  و دستگاه

 هرا و   هراي ارائره مراقبرت    پیراپزشكي و عرصه ترجمان دانش در علوم

هاي جمعي و جذب حمايت و  گیري از فعالیت خدمات سالمت با بهره

 نظران کشور؛ نخبگان و صاحب تشويق دانشمندان، پژوهشگران،

 هاي علمي، کوشش در راستاي گسترش  ها و نظريه ارائه و طرح فرضیه

وهش کشرور  مرزهاي دانش و تالش براي ارتقاي سرط  دانرش و پرژ   

همگام با حفظ استقالل علمي و فرهنگي و هماهنگ با نقشره جرام    

 علمي کشور در عرصه پیراپزشكي؛

  همكاري و ارائه راهكار براي تقويت فرهنگ اسالمي، سالمت معنوي و

 اخالق پزشكي و تالش براي شناخت و ترويج علوم پیراپزشكي؛

 كي در جامعه؛پااليش، تقويت و ترويج فرهنگ عمومي علوم پیراپزش 

       انجام امور مشاوره علمي و پژوهشري اساسري در مسرائل مربرو  بره

گانه، شوراي عالي  پردازي و فناوري که از سوي قواي سه دانش، نظريه

انقالب فرهنگي و مراکز علمي و پژوهشي از فرهنگسرتان درخواسرت   

 هاي الزم؛ شود و ارائه پیشنهاد مي

 عه دانش و فناوري در حوزه مطالعه تجربیات کشورها در کسب و توس

هاي علمري و نحروه    علوم پیراپزشكي و همچنین بررسي آخرين يافته

 ها و امكانات موجود در کشور؛ استفاده از آنها با توجه به زمینه

       تشويق و ترغیب دانشمندان و پژوهشرگران بره نروآوري و خلرق آررار

 علمي از طريق حمايت مادي و معنوي ايشان؛

 سهیالت الزم براي مبادله اطالعات و نتايج تحقیقات حمايت از ايجاد ت

نظررر بررین دانشررمندان و محققرران و مبادلرره متخصصرران و   و تبررادل

پژوهشگران علوم پیراپزشكي با سراير کشرورها بره ويرژه کشرورهاي      

اسالمي براي حفرظ و احیراي میرراث پزشركي اسرالمي و ايرانري برا        

العاتي و استفاده هاي مط پرداخت کمك هزينه، واگذاري بورس، فرصت

 هاي علمي از طريق مراج  ذيربط؛ از مسافرت

    ،بررسي و پیشنهاد ضوابط در خصوص ارتقاء سط  علمري سرمینارها

هاي پزشكي در سط  ملري و ارزيرابي اينگونره     ها و کنفرانس همايش

 ها؛ همايش

 هاي  هاي علمي در زمینه جديدترين يافته حمايت از برگزاري همايش

 علوم پیراپزشكي؛

 هاي پیراپزشكي از طريرق انتشرار مجرالت و     انتشار اطالعات و دانسته

هراي نروين علروم     هاي علمي، پژوهشي و کاربردي به ويژه يافته کتاب

 سالمت در سط  کشور و جهان؛

      ،تشويق و تكريم دانشمندان و خردمات آنران و اعطراي پراداش

جايزه و نشان علمي به دانشمندان، پژوهشگران و متسساتي که 
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 پیراپزشكي فرهنگستان علوم پزشكي

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /331

 اند؛ اي انجام داده دمات علمي برجستهخ

  هراي   پیشنهاد و تخصیص اعتبارات و امكانات تحقیقاتي براي فعالیرت

 دانشمندان برجسته؛

 هاي سالمت و علوم پزشكي ساير کشورها   ايجاد ارتبا  با فرهنگستان

هراي   و بررسي و تصويب عضويت فرهنگسرتان در مجرام  و سرازمان   

و با وظايف و اهداف فرهنگستان دارند جهاني که وظايف و اهداف همس

 در چارچوب قوانین و مقررات کشور؛

 هاي علمي گروه  گیري و استفاده از توان انجمن ها و بهره اعتالي انجمن

هايي که به نحوي با سالمت ارتبا  دارند و تشويق و  پزشكي و انجمن

ريرزي در   گذاري و برنامره  هاي سیاست ترغیب مشارکت آنها در زمینه

 بعاد مختلف مرتبط با علوم پیراپزشكي؛ا

       بررسي و تحلیل وضعیت علمري و فنري، آموزشري و پژوهشري علروم

 .پزشكي و ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود و ارتقاي آن به مراج  ذيربط

 

 های گروه علوم پيراپزشکي زيرگروه
 کمیته اخالق پرستاري .0

 سالمت الكترونیك .2

 مامائي و بهداشت و باروري .3

 درماني –مديريت خدمات بهداشتي  .4

 

 و وبينارهای برگزار شده  همايش

  (دوره 9)خطاهاي پزشكي 

 (دوره 2)درماني  اخالق در مشاوره و روان 

 06-سالمت ديجیتال و کوويد 

 هاي مستقل بیمارستان 

 بیمارستان هوشمند و مديريت آن 

 هاي ارتقادهنده سالمت بیمارستان 

 عدالت در سالمت 

 در مامايي و بهداشت بارورياي  اخالق حرفه 

 فرزندآوري 

 گیري  اجتماعي خدمات مامايي و سالمت باروري در همه -ابعاد رواني

 06-کوويد

 کارها فرزندآوري بهنگام، موان  و راه 

 رضايت آگاهانه 

 حقوق بیمار 

 هاي چاپ شده کتاب: 

 اولین همايش خطاهاي پزشكي 

 دومین همايش خطاهاي پزشكي 

 ق پرستاريکارهاي توسعه اخال راه 

 های انجام شده طرح

 کننده آن بررسي وضعیت تخلفات گروه پزشكي و عوامل ايجاد 

 گزارش تحلیلي وضعیت اخالق در ارکان پرستاري کشور 

 گزارش میزان رعايت کرامت انساني مددجويان در ايران 

 رفتار پرستار با مراجعان 

 بررسي خطاها در رشته پرستاري 

 تاريخچه روانشناسي در ايران 

 درماني اي در مشاوره و روان نامه اخالق حرفه تهیه نظام 

 هاي دولتي بررسي وضعیت رفتار ماما با مراجعان در بیمارستان 

 هراي علروم    هاي منتخب پیراپزشكي در دانشگاه بررسي وضعیت رشته

 پزشكي سراسر کشور

    مطالعه تطبیقي برنامه راهبردي سالمت الكترونیك کشرورهاي رشرد

 رشد به منظور الگويابي براي کشوريافته و در حال 

 

 های در دست اجرا طرح

  تدوين برنامه جام  مراقبتي، حمايتي براي جانبازان و جامعه معلوالن

 کشور با هدف ارتقاء سالمت و توانمندسازي آنان

 

 برگزاری جلسه مشترک

 برگزاري جلسه مشترک با گروه اخالق و آموزش پزشكي 

 

راديروتراپي، راديولرو،ي،   : هراي  رشرته  اي در تدوين اصرول اخرالق حرفره   

 اي، آزمايشگاه تشخیص پزشكي، پرستاري، مددکاري اجتماعي پزشكي هسته

 

 های تخصصي برگزار شده نشست

 وضعیت پرونده سالمت الكترونیك 

 بهداشت/شبكه ملي اطالعات سالمت 

  تبیین مفهوم سالمت الكترونیك 

 هاي پرونده الكترونیك سالمت بررسي سامانه 

  بومي معماري پرونده الكترونیك سالمت ايرانمدل 

  توسعه سالمت الكترونیكي منطبق بر معماري کالن دولت الكترونیكي 

 هاي مراقبت بهداشتي افزاري سامانه راهنماي استفاده از کتابخانه توسعه نرم 

 گردشگري سالمت 

  بررسي وضعیت استانداردهاي پرونده الكترونیك سالمت 

 سرازي سرالمت    شتباه مهم استراتژيك در پیراده نگاهي کوتاه به چند ا

 الكترونیك در ايران

      رويكرد اداره تنظیم مقررات، اسرتانداردها و صردور پروانره در ارتقراي

 هاي سالمت محور کمي و کیفي سامانه

  خودمراقبتي پس از پیوند کلیه»معرفي اپلیكیشن» 
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 كيپیراپزشكي فرهنگستان علوم پزش

 330/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 معرفي اپلیكیشن خود مديريتي مصرف وارفارين 

 د تشخیص خطا نرم افزار هوشمن(RCA) بحث الكترونیك سالمت 

 صیانت و حفاظت از داده هاي شخصي»نويس اليحه  پیش» 

  طراحي نرم افزار موبايل محور يادداشت روزانه بیماران مبتال به ديابت

 2نوع 

  امنیت، حريم شخصي و محرمانه بودن برايEHR 

 

 مقاالت چاپ شده

 خطاهاي پزشكي 

 گیرري   ريران رويرارويي برا همره    نقش مديريت صحی  اطالعات در ج

 با استفاده از راهبرد سالمت ديجیتال 06-کوويد

 يك مطالعه مروري: تقاضاي القايي در نظام سالمت ايران 

 هاي هوشمند ارتباطات و اطالعرات در نظرام سرالمت     مديريت سامانه

 ايران

 بر دستگاه عصبي مرکزي 06-عوارض کوويد 

 Rosmarinic acid exerts a neuroprotective effect in the kainate rat model 

of temporal lobe epilepsy: Underlying mechanisms 

 The study of Complaints against Medical Malpractice in the 

Orthopedic Field at Medical Council organization of Islamic Republic 

of Iran from 2006 to 2009 

 Investigating medical malpractice complaints in the field of 

ophthalmology in medical council organization of Islamic Republic of 

Iran During 2006-2010 

 Moral sensitivity and moral distress in Iranian critical care Nurses 

 Moral self-concept and moral sensitivity in Iranian nurses 

 Becoming a nurse as a moral journey: A constructivist grounded theory 

 Perception of professional ethics by Iranian occupational therapists 

working with children 
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