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  ندارد

  رونوشت

 جناب آقاي دكتر هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جهت استحضار  -

 هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور دانشكده /روساي محترم دانشگاهها -

  رئيس محترم كميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشكي نايب جناب آقاي دكتر بهادري  -

 جهت پيگيري  دبير محترم كميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشكيجناب آقاي دكتر استقامتي  -

  مديران و دبيران محترم حوزه معاونت آموزشي -

 

 

  .........سركار خانم دكتر / جناب آقاي دكتر

  ............رئيس محترم انجمن علمي 

  

        سالم عليكمسالم عليكمسالم عليكمسالم عليكم

در راسـتاي پاسـخگويي بـه نيازهـاي      هاي تحول و نوآوري آموزش علوم پزشـكي برنامه همانگونه كه مستحضريد 

در حـال اجـرا    م پزشـكي، در اعتالي آمـوزش علـو   جامعه و به منظور بهره مندي از ظرفيت كليه بخش هاي كشور

در توسعه آموزش علـوم پزشـكي كشـور يكـي از      بهره مندي از ظرفيت هاي نهادهاي غيردولتيدر اين زمينه . است

  . محورهاي مهم اين برنامه بوده كه مورد توجه ويژه قرار گرفته است

وان بـازوي مشـورتي   محور فعال در عرصه علـوم پزشـكي، بـه عنـ     مسلماً انجمنهاي علمي و ساير گروههاي دانش

بديل و حايز اهميـت مـي باشـند كـه بايـد بـه آن        ها داراي نقشي بيدر تحقق اهداف اين برنامه  نظام سالمت كشور،

  . توجه شود

تجربه ساليان گذشته گواه اين مطلب است كه توجه به نحوه انتخابات انجمن هاي علمي گروه پزشكي كشور نقـش  

ين انجمن ها داشته و بالطبع در اعتالي نظام سالمت كشـور نيـز مـوثر خواهـد     چشمگيري در ارتقاي كمي و كيفي ا

مصوبه دويسـت و شصـت و دومـين جلسـه شـوراي عـالي انقـالب         3ماده  1بند در همين راستا و باتوجه به . بود

 نگريبـاز پس از برگزاري جلسات متعدد با صاحبنظران نامه انتخابات انجمن هاي علمي گروه پزشكي آئين، فرهنگي

  . به تاييد وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده استو  شده

خواهشمند است دستور فرمائيد اجراي مفاد اين آئين نامـه در انجمـن     ضمن ارسال يك نسخه از آئين نامه مذكور،

و گزارشي ري پيگي ،با هماهنگي دبيرخانه كميسيون انجمن هاي علمي گروه پزشكي وزارت بهداشت ،علمي مربوطه

  . گردداز اقدامات انجام شده به معاونت آموزشي ارسال 

        .توفيق همگان را در اعتالي نظام سالمت كشور از خداوند متعال خواستارم
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