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 رؤساي محترم هيئت مديره انجمن هاي علمي گروه پزشكي 

 

 

 سالم علیکم 

هایی از طرف برخی انجمنهای علمی گروه پزشکی منتشر شده و در احتراماً در روزهای اخیر نامه       

این نامه ها نسبت به مصوبه اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ادامه دوره 

 مایشگاه نگرانی هایی ابراز شده است.آز PhDتکمیلی 

 PhDقبل از پرداختن به چنین  نامه نگاری هایی باید به این نکته توجه فرمایید که اجرای دوره تکمیلی 

آزمایشگاه، قانون مصوب مجلس شورای اسالمی است که وزارت بهداشت، به عنوان مجری قانون مکلف 

ی روند اجرایی سازی این مصوبه نیز تا حد امکان تالش به تدوین و اجرایی سازی آن بوده است. در ط

ارتقای خدمات آزمایشگاهی به گردیده است که شأن علمی و صنفی هر دو طرف حفظ شده و در نهایت، 

. بنابراین همانگونه که اجرای جامعه به عنوان اصلی ترین هدف نظام سالمت در این مقوله محقق گردد

صوب مجلس شورای اسالمی است، لغو و یا اصالح آن نیز، طبیعتاً بر اساس این دوره ها، ناظر به قانون م

 ربطقانون مجلس محترم خواهد بود که مسیر پیگیری آن از سوی متخصصان محترم از مراجع قانونی ذی

 باز است.   

 سیاست معاونتاما در خصوص نامه های منتشر شده از سوی برخی انجمنهای علمی باید اشاره نمود که  

آموزشی و دبیرخانه کمیسیون انجمنهای علمی گروه پزشکی همواره بر تعامل سازنده و گفتگو و دریافت نظرات 

کارشناسی از کلیه انجمنهای علمی استوار بوده است،  از این رو از  انجمن های علمی و بویژه مدیران آن که 

یان مواضع خود، مواردی         چون عصاره جامعه فرهیخته پزشکی کشور هستند  انتظار می رود که در ب

ای ه تبعیت و التزام به قانون ،کارشناسی  دقیق علمی، اشراف کامل به موضوع مربوطه و دوری از       برخورد

 احساسی و هیجانی را مد نظر قرار دهند.            

منافع گرو های مختلف انتظار بر این است که  این نهادهای علمی در مواردی  از این دست که به تضاد  

                                    ،مرتبط است و طبیعتا با مخالفت یک گروه مواجه می شود   (conflict of interest)پزشکی
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و پرهیز از گسترش  های اجرائیمدبرانه تر عمل کنند و با  دعوت به آرامش ، دقت نظر در روش

طالع از جزئیات تحلیل کنند. لذا اظهار نظرهایی از این قبیل اختالفات ، موضوعات را با مذاکره و ا

اختالفات صنفی دامن زده و زمینه خدشه دار نمودن اعتماد جامعه به تمام گروه  بیشتر بهکه 

 پزشکی را فراهم می کند چندان منطقی به نظر نمی رسد.

 

گیری تحقق اهداف و وظایف قانونی  در این راستا، مجدداً تأکید می گردد انجمنهای علمی بیش از گذشته پی

خویش در جهت اعتالی دانش پزشکی در حیطه های مربوطه را در اولویتهای کاری خود قرار داده و با 

ارائه نظرات و بازخوردهای منطقی در زمینه های تخصصی خود، گام موثری در جهت اعتالی نظام سالمت 

 کشور بردارند.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت :

 قاي دكتر الريجاني معاون محترم آموزشي جهت استحضارجناب آ


