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 بيانيه

بر تداوم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکي در عرصه  ديتأک

 *بهداشت و درمانها و خدمات  مراقبت

 
  

 چكيده

ستاوردهاي افتخارآفرين نظام مقدس جمهوري اسالمي ترين د ها و خدمات سالمت از مهم ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشكي در عرصه ارائه مراقبت

سيس دانشگاه هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در همهه اسهتان   أايران است كه موجبات ارتقاي كمي و كيفي نيروي انساني سالمت و ت

كشور و اهتمام به تحقق سهاير مفهاد مهرتب      سطح شبكه بهداشتي درماني تعميم و تعميق ادغام و تسري آن به هر سه. هاي كشور را فراهم ساخت

از  ترين راهبرد تحقق عدالت در سالمت و برخورداري آحاد مردم ايران جاري و آتي مهم هاي كلي سالمت ايالغي مقام معظم رهبري در شراي  سياست

عادالنه ودستاوردهاي كم نظيهر آن و بهه منظهور    اين بيانيه باتوجه به اهميت اين سياست راهبردي و . شمار مي روده مراقبت ها و خدمات سالمت ب

 .كيد بر پايبندي عموم كنشگران سالمت نسبت به آن تدوين شده استأتحكيم و ت
 

 خدمات سالمت، مراكز بهداشت و درمان ،آموزش پزشكي، ايران :ها كليد واژه
 

هها و   ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشكي در عرصه ارائه مراقبت

منجر به تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش خدمات سالمت كه 

ي علهوم پزشهكي و خهدمات بهداشهتي     هها  دانشگاه سيتأسپزشكي و 

ههاي كشهور شهد، بهدون ترديهد از مهمتهرين        درماني در همه اسهتان 

متأسفانه بهه  . دستاوردهاي نظام مقدس جمهوري اسالمي ايران است

و منافع ناشي ي ناكافي و آگاهي محدود نسبت به محاسن يآشنا  دليل

از اين ادغام كه از آن جمله خودكفا شدن كشور در امر نيروي انساني 

نگهر شهدن آمهوزش پزشهكي،      كيفيت و نيهز جامعهه    يسالمت، ارتقا

ي سهالمت در  هها  ي و عدالت در سهالمت و ارتقهاي شهاخ    يپاسخگو

هاي مخالفت، آن هم به دالئل بي ارتباط و  كشور است، گاهگاهي نغمه

البته جهاي خوشهوقتي اسهت كهه مقهام      . رسد به گوش ميبعضاً واهي 

معظم رهبري، اهميت حفظ ايهن ادغهام را  هي ايهن دنهد دههه بهه        

 ۸گوشههزد نمههوده و بهها گنجانههدن ايههن امههر مهههم در بنههد   مسههالوالن

تاكيد كرده و اسهتحكام   هاي كلي سالمت بر اين موضوع مهم سياست

 .اند بخشيده

 

انتزاع مطرر   تحليل وضعيت و داليلي كه براي بحث 
 گردد مي

ي زيادي در ذكر مزايا و معايه  ادغهام   ها در  ي ساليان گذشته بحث

ها و خدمات سالمت صورت پذيرفته است  آموزش پزشكي در حوزه مراقبت

و بيش از يک بار مورد بررسي دقيق و گسترده از  ريق سهازمان جههاني   

ک تاييهد  بهداشت و فدراسيون جهاني آموزش پزشكي قرار گرفته و مهدار 

مجهدد   ديتأكآنچه در دند ماهه اخير مورد . بسيار قوي آنان موجود است

 رفداران انتزاع آموزش علوم پزشكي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

 :گردد پزشكي بوده است، در دند بند ذيل خالصه مي

با توجه به اينكه مسالوالن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشهكي،   .0

 .دهند دليل تعارض منافع اجازه افزايش ظرفيت نميپزشک هستند به 

ههاي پشهت    وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تعداد ديپلمه .2

كنكور مانده و آن تعداد كه براي ادامهه تحيهيل بهه خهار  از كشهور      

 .توجه است روند بي مي

هاي آموزشي با مسائل درمهان سهب  خدشهه بهه      درگيري بيمارستان .3

 .شود ستياران تخييي ميآموزش كارورزان و د

به دليهل مسهالوليت همزمهان در امهور بهداشهت، درمهان، آمهوزش و         .0

پژوهش، بيشترين اعتبارات صرف درمان و كمترين صهرف آمهوزش و   

ها به اعضاي هيالت علمي سهب    پژوهش شده و ناكافي بودن پرداخت

 .شود خدشه به آموزش مي

مباحهث   پزشهكي، ي آموزش و پهژوهش پزشهكي از غير  يبه دليل جدا .5

 .اي مغفول مانده است رشته بين

ي علهوم  هها  دانشهگاه المللي، به علت جدا بهودن   هاي بين بندي در رتبه .6

 .پزشكي از غيرپزشكي، جايگاه مناسبي نداريم
 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 تهيه شده توس  اعضاي مجمع عمومي فرهنگستان علوم پزشكي* 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

hp
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                               1 / 5

https://ijhp.ir/article-1-478-fa.html


 بيانيه

 ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم،  زشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پ /000

 شكاالت مطر  شدهپاسخ ا
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فق  جايگاه پزشكان نيست  .0

متخييان مديريت بخهش  . و گروه علوم پزشكي گستره وسيعي دارد

عنوان مباني برنامهه تعيهين نيازههاي    ه سالمت مطالعات متعددي را ب

مطهابق  . انهد  سال گذشته انجهام داده  6نيروي انساني پزشكي در  ي 

د، تعداد پزشكان فعال كشهور اعهم از عمهومي و متخيه      آمار موجو

. اسهت  05/06هزار نفر و نسهبت آن بهه ده ههزار نفهر جمعيهت       020

. است 2/5هزار نفر و نسبت آن به ده هزار نفر  03پزشكان متخي  

برخورداري از شهبكه بهداشهتي درمهاني     با توجه به جواني جمعيت و

از به پزشک كمتر از سهاير  منحير بفرد در جمهوري اسالمي ايران، ني

ي ديگهر و از جملهه   ها كشورهاست و لذا اين اعداد در مقايسه با كشور

 . منطقه دشم اندازي قابل قبول است

عنهوان يهک   ه موضوع افزايش تعداد دانشجوي پزشكي كه اين روزها ب .2

موضوع مهم در تيتر اول اخبار كشور قرار گرفته است و يكي از داليل 

كننهد،   مانهدن تعهداد زيهادي داو له  اعهالم مهي      آن را پشت كنكور 

با وجهود اينكهه در سهاليان گذشهته ظرفيهت      . موضوعي پيچيده است

هاي گروه پزشكي افزايش قابل توجهي پيدا كرده است، ليكن به  رشته

داليل مختلف از مشتاقان تحييل در اين رشته كاسته نشده اسهت و  

هها   توجهي از ديپلمهه  در كنار پشت كنكور ماندن عده اي، تعداد قابل

ههاي پزشهكي، دندانپزشهكي و داروسهازي بهه       براي تحييل در رشته

ههاي   اغل  آنها افهرادي هسهتند كهه معهدل    . روند كشورهاي ديگر مي

ها دو برابر ههم   ديپلم پايين دارند و در رقابت كنكور حتي اگر ظرفيت

و به هر صورت اين مسالله دند وجهي بوده . بشود امكان قبولي ندارند

 .راهكارهاي آن هم متعدد است

در خيوص تمركز دستياران پزشكي در امور درماني ذكهر ايهن نكتهه     .3

هاي شايعي  ال درگير شدن دستياران در بيماريضروري است كه اصو

كه در كشور وجود دارد و بار اصلي مراجعات درماني و بيماران بعهدي  

ف برنامه ادغام مراجعه كننده به آنها را شامل خواهد شد، خود از اهدا

ايهن امهر   . بوده و دليل كارآيي نظام آموزشي فعلي گروه پزشكي است

 .خود مشخيه يک نظام آموزشي پاسخگو به نيازهاي جامعه است

ها در وزارت بهداشت،  در خيوص تبعيض قائل شدن در تقسيم بودجه .0

. رسد اين مقايسه درست نيسهت  درمان و آموزش پزشكي، به نظر مي

بايسهت   يقي بخواهيم از اين بخهش داشهته باشهيم مهي    اگر تحليل دق

ي علهوم پزشهكي را بها    ها دانشگاههاي حوزه آموزش و پژوهش  بودجه

رسهد   به نظر نمي. ي تحت پوشش وزارت علوم مقايسه كردها دانشگاه

در عهين حهال اگهر    .كه منابع در اين دو دسته دانشگاه متفاوت باشهد 

علهوم، اعتبهارات هنگفتهي را     ي وزارتها دانشگاهانتزاع صورت پذيرد، 

هاي خود كنند و آن روز است كه آن وزارت  بايد صرف امور بيمارستان

 .به نادار بايد پاسخگوي درمان مردم و مسائل سالمت جامعه هم باشد

عنهوان  ه ب ها در مورد موضوع جدا بودن آموزش پزشكي از ساير رشته .5

كه همكاري بين هاي بين رشته اي، الزم به ذكر است  نقييه همكاري

ي وزارت علوم ههم آنچنهان   ها دانشگاههاي آموزشي  رشته اي در گروه

بارز نيست و راهكارهاي اين مشكل تغيير مقررات آموزشهي و اعمهال   

هاي ارتقاء و مقهررات پژوهشهي اسهت و     ي الزم در آيين نامهها مشوق

اكنون هم در مهوارد  ضمن اينكه هم . دليل درستي براي انتزاع نيست

 .شود هاي فني و علوم انساني وزارت علوم همكاري مي ري با رشتهضرو

المللهي و لهزوم ارتقهاي     ي بهين هها  در خيوص اهميت رتبه بندي .6

با ادغام مجدد، بايد گفت كه اين راهكار نقهش   ها دانشگاهجايگاه 

دارد و اگر معتقد به اين  ها دانشگاهبسيار جزيي در ارتقاي جايگاه 

ي فني مهندسي مثل اميركبير، علم ها گاهدانشراهكار هستيم درا 

ي جامع وزارت ها دانشگاهو صنعت، صنعتي شريف و امثال آن در 

عه مقدم ي جامها پاسخگويي به نياز شوند و اساساً علوم ادغام نمي

 .بر اين مسائل فرعي است

 

ها و مشركتتي كره دص رر صت انترزاع م ردد       چالش
آمر زش  و آم زش پزشكي از وزاصت بهداشت، دصمرا   

 پزشكي به وج د خ اهد آمد
ي بخش ها عدم پاسخگ يي دستگاه مت لي آم زش به نياز .1

درصهد   06الزم به ذكر است كه در حال حاضر حدود : ستمت

 70111)ي بستري درماني كشور، تخت آموزشي هستند ها تخت

و جداسازي اين ظرفيت از نظام پاسهخگوي  ( تخت 055366از 

از جمله اينكهه  . جاد خواهد نمودي جدي را ايها سالمت، دالش

هر دو وزارتخانه مسالول سالمت مردم خواهند بود و نتيجه لوث 

 .شدن پاسخگويي است

به نحوي كهه تربيهت   : ي واقعي بخش ستمتها ت جهي به نياز بي .2

اساس نياز بخش بخش سالمت از لحاظ كمي و كيفي برنيروي انساني 

گسهترش آمهوزش   در حال حاضهر شهوراي   )سالمت تربيت نمي شود 

ي بر مطالعهات مهتقن علمهي    پزشكي اقدامات توسعه اي خود را مبتن

 (.دهد انجام مي

دانيم كه تربيت نيروي  به خوبي مي: تر كرد  نظام ستمت هزينهپر .3

انساني گروه پزشكي، گران ترين بخش آموزش عالي است و واگذاري 

ههاي  اختيار تربيت نيروي انساني بخش پزشكي به جايگاهي كهه نياز 

شناسد و در توسعه آموزشي فقه  بهه عرضهه و     بخش سالمت را نمي

ههاي ارتقهاي سهالمت مهردم را در نظهر       تقاضا نگهاه كهرده و اولويهت   

گيرد، باعث توسعه نامتوازن و هدر رفت منهابع محهدود كشهور و     نمي

از مضرات مهم در  يكي. ي سالمت جامعه مي گرددها سقوط شاخ 

توسه    ياز بهه خهدمات پزشهك   يالقائ ن افزوده شدن ها نهيش هزيافزا

 .كار خواهد بوديل شده بيپزشكان فارغ التحي
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 ها و خدمات بهداشت و درمان تأكيد بر تداوم و تعميق ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشكي در عرصه مراقبت

 005/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ومس، شماره 0011 پاييزدوره پنجم، 

محروم نم د  دانش  يا  گروه پزشركي از بترتر آم زشري     .4

: و خدمات بهداشتي دصمراني  ها م ج د دص عرره اصائه مراقبت

نگهر شهدن    جامعهه . اشهاره شهده اسهت    هها  همانگونه كه در دسهتاورد 

ي ارائه ها تر حضور آنها در همه عرصهدانشجويان گروه پزشكي در بس

ي هها  از جامعه گرفته تها خانهه  )و خدمات بهداشتي درماني  ها مراقبت

بهداشت، مراكز بهداشتي درماني روستايي، مراكهز بهداشهتي درمهاني    

جهدا نمهودن   . هها  است و نه فقه  بيمارسهتان  ( ها شهري و بيمارستان

 ها نمودن توانمندي ي مورد اشاره باعث محدودها دانشجويان از محي 

ي آنان شده و پاسخگو شدن آنان در مقابل مسائل جامعهه  ها و مهارت

 .را تضعيف مي نمايد

اينگونهه اقهدامات در تغييهر سهاختار      :ي دولرت هرا  افزايش هزينه .5

ي بسيارسنگيني را بر ها بخيوص در حوزه سالمت هزينه ها وزارتخانه

محتهرم از عههده   كه قطعها دولهت   .دولت و مردم تحميل خواهد نمود

 . آن برنخواهد آمد نيتأم

 

 بندي جمع
و  هها  و نظام ارائهه مراقبهت   ها دانشگاهبا نگاهي كالن به مسائل و مشكالت 

رسد  رح موضهوع ادغهام مجهدد حهوزه آمهوزش       خدمات سالمت، به نظر مي

اينكهه  . زاست پزشكي در نظام آموزش عالي كشور، موضوعي غير عملي و هزينه

بنهدي جههاني باعهث     ي رتبهها ي كشور در نظامها دانشگاهي رتبه به بهانه ارتقا

ضربه زدن به يک دستاورد منحير بفرد در جمههوري اسهالمي ايهران شهويم،     

فرهنگستان علوم پزشكي به مسالوالن آمهوزش عهالي   . مطلقا قابل قبول نيست

نمايهد بهيش از گذشهته بهه ارتقهاي آمهوزش و پهژوهش در         كشور توصيه مهي 

التحيهيالن   تحت پوشش خود بپردازنهد و تهالش كننهد تها فهارغ      يها دانشگاه

ي جامعه اعم از صهنعت، كشهاورزي و غيهرو    ها ي غيرپزشكي هم با نيازها رشته

 . نگر و پاسخگو شوند جامعه خيلي بيشتر آشنا شده و واقعاً

 

 پي ست
با توجه به اهميت موضوع ادغام آموزش و پژوهش علهوم پزشهكي در   

دمات بهداشتي درماني، ذيهالً بهه مسهتندات موضهوع     وخ ها عرصه مراقبت

 . اشاره مي شود

 

 پيشينه بحث
هاي اول پس از پيروزي انقالب اسالمي، كشور همچنان مانند   ي سال

گذشته با محدوديت تعداد نيروي انساني پزشكي مواجه بود كه اين كمبهود،  

با مهاجرت گروههي از پزشهكان بهه خهار  از كشهور كهه بعضهي بهه دليهل          

هاي دوران انقالب اسالمي و تعدادي به دليهل جنهگ تحميلهي بهود،      ناآرامي

كشور همچنهان مشهابه قبهل از انقهالب، از دنهد ههزار پزشهک        . تشديد شد

خارجي كه تعداد قابل توجهي فق  در حد ليسانسيه پزشكي بودند اسهتفاده  

وه علوم، افهزايش دانشهجويان گهر    از آنجا كه دو نفر از وزراي محترم. كرد مي

پزشكي را غيرممكن دانستند، بها همهاهنگي و مشهاركت خودشهان، اليحهه      

تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تيوي  رسيد و اجرائي 

سسات گروه پزشكي با وزارت بههداري  ؤها و م شد و در نتيجه تمام دانشكده

سابق ادغام گرديد و همزمان يک دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشهتي  

دانشجويان پزشهكي و   و ظرفيت پذيرش سيتأسدرماني در هر استان كشور 

گههروه پزشههكي از همههان سههال اول دنههدين برابههر گرديههد و بهها گسههترش   

رشهته فهوق تخيه  پزشهكي،      25 سيتأسهاي مختلف پزشكي و  تخي 

كشور به سرعت از نظر نيروي انساني گهروه پزشهكي خودكفها و نسهبت بهه      

فدراسهيون  . نيهاز شهد   امر بالنسبه رايجي بهود بهي   اعزام بيماران به خار  كه

جهاني آموزش پزشكي و سازمان جههاني بهداشهت بهه دفعهات ايهن اقهدام       

جمهوري اسالمي ايران را ستودند و آن را به عنوان الگهوي آمهوزش   ( ادغام)

 .پزشكي در قرن بيست و يكم به ساير كشورها معرفي كردند

ه يكهي از وزراي علهوم، در   ههاي گذشهت   ناگفته نماند كه در  ي سهال 

علهوم در صهحن     جريان به تيوي  رساندن مطهالبي در ارتبهاط بها وزارت   

مجلس شوراي اسالمي، بندي هم اضافه كرد كه ادغام مورد اشهاره، لغهو و   

وضعيت به حالت قبل برگردد و اين بند در صحن علنهي مجلهس شهوراي    

بها پيهام مقهام    اسالمي تيوي  شد ولي قبل از تيوي  نهايي كل اليحهه،  

معظم رهبري به رئيس وقت مجلس، آن بند كه تيوي  شده بهود، ملغهي   

همچنين دو نفر از روساي جمهور سابق با گرايش متفهاوت سياسهي   . شد

ادغام داشتند ولي پهس از آن كهه وزيهر     الغاء در شروع كار خود تيميم به

 وقت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي سه گروه را مامور پهژوهش 

در اين امر نمود و هر سه تحقيق به  ور جداگانه ادامه ادغام را بهه صهالح   

ههاي   در  هي سهال  . تشخي  داد، از مساله انتزاع مجدد منيرف گرديدند

اخير دو نفر از وزراي سهابق و اسهبق وزارت بهداشهت، درمهان و آمهوزش      

پزشكي هم تيميم به انحهالل ادغهام گرفتنهد كهه مقهام معظهم رهبهري        

از  ريق پيغام و نيز تهذكر حضهوري آنهان را منيهرف نمهوده و       بالفاصله

فرمودند جمهوري اسالمي ايران كه مبدع اين اقدام انقالبهي بهوده و از آن   

سازمان جهاني بهداشت هم به . نفع بسيار برده است بايد آن را حفظ كند

دعوت يكي از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گروهي از اساتيد 

ا از كشورهاي مختلف و از جمله رئيس يهک دانشهكده پزشهكي    پزشكي ر

را به ايران فرستاد و آنها پس از دو هفته كار فشرده توصيه كردنهد   آمريكا

كه نه تنها ادغام نبايد لغو شود بلكه بايد تقويت و تكميل گردد كه اسهناد  

 .آن موجود است

 

 دستاوصدها
 تيروي انتاني م صد نياز بخش ستمافزايش كمي ن

دانشكده در ابتهداي انقهالب    9ي پزشكي از ها افزايش تعداد دانشكده .0

 (دانشگاه آزاد اسالمي 00دولتي و  51)دانشكده  60اسالمي به 
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در ابتهداي انقهالب    25۸0۸افزايش تعداد دانشجويان گروه پزشكي از  .2

 (حدود ده برابر)در سال جاري  230325اسالمي به 

و خدمات بهداشتي درمهاني در   ها بتكنندگان مراق افزايش تعداد ارائه .3

 هزار 711هزار به بيش از 011 كشور از كمتر از
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ي تحيهيالت  هها  ي تكميلي تخييي بهاليني و دوره ها پزشكي و دوره

 تكميلي و دكتري تخييي

 

اصتقاي كيفي آم زش و پژوهش، مطابق با نيازهاي بخش ستمت و 

 و خدمات ستمت ها اصتقاي كيفي مراقبت

ت زنان جامعه، افزايش نسبت دانشجويان زن بهه  به منظور حفظ حرم .0

ي مختلهف  ها مرد و هم دنين شاغالن به خدمت زن به مرد در بخش

 و هها  و نيهز عرصهه ارائهه مراقبهت    ( علمي و دانشهجو  التيه) آموزشي

 .خدمات سالمت اتفاق افتاد

ي گروه پزشكي و توجه به مسهالله  ها ي آموزشي رشتهها اصالح برنامه .2

 .ها هاي جامعه در اين برنامهپاسخگويي به نياز

حضهور آنهها در    جامعه نگر شدن دانشجويان گروه پزشهكي از  ريهق   .3

 .ي آموزشيها و خدمات سالمت در  ي دوره ها صحنه ارائه مراقبت

ي سالمت جامعهه  ها ي آموزشي مرتب  با نيازها اضافه شدن رشته .0

هاي پزشهكي   تخي  پزشكي اجتماعي، فوريت)در گروه پزشكي 

ارستاني، مديريت خدمات بهداشتي درماني، انفورماتيک پيش بيم

پزشكي، اخالق پزشكي، پرستاري اورژانس، پرستاري سهالمندي،  

ي ويژه، تكنولوژي آموزشي در ها روان پرستاري، پرستاري مراقبت

علوم پزشكي، مطالعات اجتماعي موثر برسهالمت، دوره مهديريت   

كي اجتمهاعي،  هان و دندانپزش، سالمت د(MPH) بهداشت عمومي

پژوهي سالمت، اقتيهاد سهالمت، سياسهتگزاري سهالمت و      آينده

ي مهورد  هها  دندين رشته ديگر كه در سايه توسعه متوازن رشهته 

 .نياز حوزه سالمت شكل گرفته است

ي علهوم پزشهكي و   هها  دانشگاهايجاد مراكز توسعه آموزش پزشكي در  .5

كي در خدمات بهداشتي درماني و ايجاد رشته تخييي آموزش پزشه 

مقا ع كارشناسي ارشد و دكتري تخييي، كه به ارتقاي فن معلمهي  

 .ي علوم پزشكي كمک فراواني نموده استها دانشگاهدر 

ريهزي   تيوي  قانون آموزش مداوم گروه پزشكي كه با اجهراي برنامهه   .6

آموختگان گروه پزشكي عملياتي  شده آن تداوم دانش و مهارت دانش

 .شده است

در حوزه گروه پزشكي به نحوي كه با دارا بودن  ارتقاي سطح پژوهشي .7

علمي و پژوهشهگران كشهور حهدود     التيهحدود ده درصد از اعضاي 

سي درصد توليدات علمي كشور مربوط بهه ايهن حهوزه مهي باشهد و      

انتخاب عناوين اولويت دار حوزه پژوهش بهه منظهور بر هرف كهردن     

كه با رسالت  ها نيازهاي جامعه و توسعه مراكز تحقيقاتي و پژوهشكده

ي ها شده اند و دستاورد سيتأسي سالمت كشور ها پاسخگويي به نياز

 .اند بسيار مفيدي در اين جهت داشته

توسعه و تكميل شبكه بهداشهتي درمهاني كشهور و ارتقهاي كميهت و       .۸

و خدمات بهداشتي درماني كشور و در نتيجهه   ها كيفيت ارائه مراقبت

ز جمله اميد زندگي به نحوي كه ي بهداشتي كشور و اها بهبود شاخ 

 .در منطقه دشم اندازي قرار گرفته ايم ها در بين باالترين كشور

منهدي   ارتقاي دشمگير خدمات سالمت مورد تقاضاي مهردم و بههره   .9

 .مناس  از خدمات بهداشتي و درماني

توفيقات برنامه ادغام در عرصه بهداشت عمومي و پيشگيري و كنترل  .01

يهر ديفتهري، كهزاز، سهياه سهرفه، فلهل ا فهال،        هاي واگير نظ بيماري

ي هها  سرخک، سل، ماالريا و بعضا غير واگير مثل تاالسمي و بيمهاري 

پوتيروييهدي و يهددار    يهها  ي غربالگريها رواني و اجراي موفق  رح

 .كردن نمک  عام در كل كشور

ههاي اول   ارتقاي سطح خدمات درماني كشور به نحوي كه برخالف سال .00

ي زيهادي بهراي خهدمات    هها  انقالب اسالمي كهه اعهزام  پس از پيروزي 

درماني به خار  از كشور صورت مي گرفت، در حال حاضر بهراي ههي    

خدمت تخييي و فوق تخييهي نيازمنهد اعهزام بهه خهار  از كشهور       

بسياري از اين گونه خدمات حتي در منا ق كم تر برخهوردار و  . نيستيم

ذكر است كه در حال حاضر خيهل   الزم به. شود يا مراكز استانها ارائه مي

عظيمي از ايرانيان مقيم خار  از كشور و نيهز بيمهاران خهارجي جههت     

 .كنند دريافت خدمات درماني به جمهوري اسالمي ايران سفر مي

اي كه نقش  هاي اورژانس شهري و بين جاده توسعه و گسترش پايگاه .02

رساندن ومير ناشي از تيادفات وتسريع  فوق العاده اي دركاهش مرگ

 .اند ها داشته بيماران اورژانس به بيمارستان

راه اندازي برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع روستايي و پايلوت شهري  .03

 . و خدمات بهداشتي درماني ها  رف عدالت در ارائه مراقبته و حركت ب

و كمک در مديريت ( EOC) ها دانشگاهايجاد مراكز مديريت بحران در  .00

 . بيعيحوادث و بالياي 

برانگيز بحران كرونا به مدد نيروهاي زبهده و ايثهارگر    مديريت تحسين .05

بهداشت و درمان با مديريت و توليت مناس  وزارت بهداشت، درمان و 

و خهدمات در   ها در اين راستا هر زمان كه بر مراقبت. آموزش پزشكي

شد،  بيشتري مي ديتأكمحي  جامعه و درقال  شبكه بهداشتي درماني 

ومير را به صورت بسيار دشهمگير تهري بهه     موارد ابتال و مرگ كاهش

 .دنبال داشت
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 .ها با ارائه راه حلمشكالت 
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Statement 

Integration of Medical Education and Research in the Field of Health Care 
 
Abstract 
One of the most honorable achievements of the Islamic Republic of Iran is integration of medical science education 

and research in the field of health care. It led to the quantitative and qualitative improvement of manpower and the 

establishment of medical sciences universities and health services in all provinces of the country. The most important 

strategy for achieving health equity and access to health care services by all was integration and extension to all three 

levels of the country's health care network and efforts to fulfill other relevant provisions advocated by the Supreme 

Leader's general health policies for the future.. This statement has been formulated in view of the importance of this 

strategic and fair policy and its unparalleled achievements that seek to strengthen and emphasize the general 

adherence of health care policies. 
 
Keywords: Health Care, Health Centers, Iran, Medical Education 
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