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جناب آقای دکتر محمودرضا مرادی
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

با سالم و احترام

در روزهای اخیر یکی از مهمترین سئواالت مرتبط با حوزه کووید-۱۹ کشور، جستجوی شواهدی در خصوص "چگونگی 

فعالیت های ورزشی و امکان بازگشایی ورزشگاه ها به تفکیک نوع ورزش و امکان و نحوه حضور تماشاچی ها در دوران 

کووید-۱۹" است. هر چند در دنیا در اوایل پاندمی بر لغو کامل همه تجمعات و رویدادهای ورزشی و عدم حضور تماشاچی ها تاکید می 

شد. اما مواردی مانند نسبت افراد مبتال شده، اقتصاد کشورها، وضعیت کنونی پاندمی در حال حاضر و موارد و متغیرهای دیگر اتخاذ یک 

رویکرد و تجویز یک راه حل را دشوار کرده است. این سئوال اکنون به یک سئوال اساسی تبدیل شده است. اینجانب و همکارانم در معاونت 

تحقیقات و فناوری با اعتقاد به توان باالی پژوهشگران کشور در جستجوی پاسخ های مبتنی بر شواهد جهت مشاوره در زمینه تصمیم 

گیری درباره این موضوع و موضوعات مشابه هستیم. پیش از این تجربیات مثبتی را در این زمینه در خصوص تولید شواهد در زمینه 

بازگشایی مدارس با سپردن ماموریت به مراکز علمی برای تولید شواهد داشته ایم. 

از آنجا که مراکز علمی و مراکز تحقیقات و پژوهشگران بازوهای فنی معاونت تحقیقات و فناوری برای پاسخ به سئواالت علمی 

هستند، رویکرد این معاونت استفاده از ظرفیت مراکز تحقیقات و محققان فعال برای مشارکت در پاسخ به سئواالت اساسی کشور است. بر 

همین اساس و بر اساس مذاکرات انجام شده با پژوهشکده سالمت و تیم تحقیقاتی اقتصاد سالمت و مدیریت آن دانشگاه، خواهشمند است 

ترتیبی اتخاذ فرمایید که طی روزهای آینده و ترجیحاً حداکثر تا ۲۰ اسفند شواهدی برای پاسخ به این سئوال تهیه گردد. روش تولید 

شواهد می تواند مرور سیاست ها، اقدامات دنیا و یا شیوه های دیگر باشد. بر همین اساس پیشنهاد می گردد سمپوزیوم یا وبیناری توسط  

پژوهشکده سالمت با عنوان "چگونگی فعالیت های ورزشی و امکان بازگشایی ورزشگاه ها به تفکیک نوع ورزش و امکان و نحوه 

حضور تماشاچی ها در دوران کووید-۱۹" برگزار گردد. البته موجب امتنان خواهد بود که اگر آن دانشگاه از شیوه های خالقانه دیگر 

برای تولید شواهد استفاده کند.

انتظار می رود که در این سمپوزیوم یا وبینار از افراد صاحب نظر کشور از همه تخصص های مرتبط در این زمینه دعوت به عمل 

آید و همچنین خروجی این رویداد علمی تبدیل به یک گزاره برگ در خصوص چگونگی فعالیت های ورزشی و امکان بازگشایی 

ورزشگاه ها به تفکیک نوع ورزش و امکان و نحوه حضور تماشاچی ها در دوران کووید-۱۹ برای تصمیم گیری سیاستگذاران 

و یک گزاره برگ برای عموم مردم شود تا از آنها برای تصمیم گیری، آمادگی و آموزش استفاده کرد. به استحضار می رساند که حمایت 

های مالی و پشتیبانی های دیگر برای برگزاری این رویداد علمی از سوی این معاونت از دانشگاه به عمل خواهد آمد. خواهشمند است 

دستور فرمایید در صورت نیاز به هماهنگی با این معاونت با مشاور اینجانب قای دکتر قباد مرادی تماس به عمل آید. پیشاپیش از زحمات 

آن دانشگاه محترم تشکر و قدردانی میگردد.
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