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 *افزايش ظرفيت دانشجو و حواشي آن

 

 َن َهَداُهُم اللَُّه َوُأوَلِئَک ُهْم ُأوُلو اْلَأْلَباِبيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه ُأوَلِئَک الَِّذيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفيَن يالَِّذ

 

رش يت پز  يز ش ظرفيدر مناطق محروم کشور که متمرکزز بزر افززا    يخدمات پزشك ير جهت ارتقاياسانه اخرکارشنيو غ يمات احساسيبا توجه به تصم

خبرگزان سزالمت کمز      يها دگاهيبر د يد و مبتنيمات عادالنه، مفياست و به اتخاذ تصم يضرور  ينكات مهم يادآوريشده است،  يان پزشكيدانشجو

نقشزه جزامع    يمتخ ه توسط ستاد محترم راهبزر  ي  بعديمات ي، ضمن اعتراض به تصميپزشك فرهنگستان علوم  يمجمع عموم ياعضا. خواهد نمود

مقامات محترم  ير از آن به عنوان تعارض منافع توسط بعضينظران حوزه سالمت، و تعب صاحب ينگر کارشناس جامع يها دگاهيبه د يياعتنا يکشور و ب يعلم

 :ميينما يم ياد آورير را يارشد کشور، موارد ز

نظران مورد وثوق،  ، توسط صاحبيا مطالعاتي يق کارشناسيد از پشتوانه دقيرش دانشجو، بايت پ ير ظرفي، نظيتخصص يها مات مهم در حوزهيتصم .0

 .سالمت مناطق مختلف کشور باشد يازهايبه ن ييو ناظر بر پاسخگو يمقام معظم رهبر يسالمت، ابالغ يکل يها استيبرخوردار باشد و براساس س

ار ياست بسز ين سيم ايت و تحكيد بر تقويخانواده، و تأک يکشور، نظام ارجاع و پزشك يدرمان يشبكه بهداشت يد بر مبنايم، بايل و تصمينوع تحلهر  .0

 مهم، استوار باشد؛

 :از موارد مهم عبارتند از يسالمت ابعاد مختلف دارد که بعض يانسان يرويل نيتحل .3

 در مناطق محروم؛ يانسان يروين يکاهش ماندگارع و روند رو به يرعادالنه توزيروند غ 

 ؛يژه پزشكان عموميو سالمت، به يانسان يروين يرگ ار و تزلزل منزلت اجتماعيتأث ياقتصاد يها مؤلفه 

 ها؛ ر حوزهيو اشتغال در سا ياز حرفه پزشك  يخروج قابل مالحظه پزشكان عموم 

 ارج از کشور؛ان به خيآموختگان و دانشجو ش دانشيمهاجرت رو به افزا 

 ها؛ هين سهميکنندگان از ا استفاده يناکامل تعهدات قانون يا اجرايمختلف و اجرا نشدن،  يها هير سهميتأث 

 آموزش و پژوهش؛ يها و اختصاص ناکامل بودجه يآموزش پزشك يها نهير هزيز سايو ن يانسان يرويت نين تربييار پايسرانه بس 

 استادان، که نسبت استاد  يد شدن اصل مهم تمام وقتي، تهديئت علميه يرکارشناسانه در مورد حقوق اعضايمات غي، تصميرواقعيغ يها تعرفه

 ز کاهش داده است؛ين يبه دانشجو را، در وضع فعل

 يبزا کشزورها   سهين نسبت در کالن شهر بزرگ کشور، در مقايکه ا« تينسبت پزش  به جمع»ر ينظ ييها مات بر نسبتيتصم يرجامع و ابتنايغ يها ليحلت .4

 .ستين يار معتبريز معين ين کشوريانگيتر است و م نييمنطقه، پا يار باالتر و در شهرها و مناطق محروم، نسبت به متوسط کشورهايمنطقه بس

المت، بهورزان، مراقبان س)رياز مردم، نظيها و خدمات سالمت مورد ن ن مراقبتيسالمت، در تأم يانسان يروهاير نيار مهم سايلحاظ ننمودن مؤلفه بس .5

در هر سال  يرانيد اطالع چنانچه هر شهروند ايمز. بر نقش پزشكان و متخصصان يد اضافيو تأک( ر آنهايماماها، پرستاران، کارشناسان بهداشت، و نظا

 يروهزا ين نيز د توسزط ا يز اقزرار داشزته، ب   يه بهداشتياول يها مورد آن در محدوده مراقبت 7بار مراجعه داشته باشد،  01ن خدمات، يافت ايدر يبرا

 .، ارائه شوديا واسطه

جزاد  ير و ايز در دفاع مقدس، و همه ادوار گ شته و مدافعان سزالمت در دوره اخ  ير و بعضاً منحصر به فرد جامعه پزشكينظ يبه خدمات ب يياعتنا يب .6

ن و ين خدمتگزارتريب يو دلسرد يتيجاد نارضايو ا يكو سلب اعتماد از جامعه پزش( يخاصه در رسانه مل)انتقاد از پزشكان و متخصصان  يناروا يفضا

 .ن خدمتگزاران جامعهيتر صادق

نظران مزورد   ، توسط صاحبير صائب و معتبر کارشناسيبه مس يرمعتبر فعليو غ ير انحرافيد، مسييح فرمايشود دستور صر يعطف به مراتب تقاضا م

 .جه برسدير اسناد فرادست، به نتيمت و ساسال يکل يها استيت مفاد سيد بر رعايل و با تأکيوثوق تبد
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 يفرهنگستان علوم پزشك  يمجمع عموم ياعضا* 
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