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همانگونه که مستحضرید برنامه تحول نظام سالمت از ابتدای آغاز به کار دولتت تتدب ر و ام تد بته ن توا ی ت از
اولویتهای کاری این دولت مورد حمایت ریاست محترم جمهوری و سایر نهادهای س استگذار کال کشوری قترار
گرفت .و اک و به لطف خداوند م ا و با تالش تمام دستت انتدرکارا نظتام ستالمت ،در آغتاز دولتت دوازدهت
شاهد برکات این طرح در تمام نرصه های نظام سالمت بوده و اقشار مختلف جامعه طع ش رین تحول در نظام
سالمت را در بستر تحقق این برنامه چش ده اند.
تحول در نظام آموزش علوم پزشكی ن ز به ن وا گام چهارم برنامه تحول به م ظتور ارتقتای ساستخگوی نظتام
سالمت به ن ازهای جامعه و تأم ن م ابع انسان موردن از مورد توجه و تأک د قرار گرفت .در ایتن راستتا برنامه
های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشكی تدوین و اجرا شد؛ که با گذشت  3ستال از آغتاز ایتن برنامته هتا
امروز شاهد ایجاد گفتما تحول آموزش و توجه ویژه به حتوزه آمتوزش در دانشتگاههای نلتوم سزشت

کشتور

هست .
لذا به م ظور تب ن اقدامات انجام شده در راستای طرح تحول نظام سالمت و تالش های صتورت گرفتته در دولتت
یازده  ،همایش بزرگ کارگزاران نظام سالمت و مراسم تكهریم و ماارهه ماهاوني بتا حضتور وزیتر محتترم
بهداشت ،درما و آموزش سزش

 ،توسط دفتر وزارت از ساعت  03:8الی  11روز س شهبه  11شهرریور مها

 1:31در مرکز همایش های بي المللی رازی واقع در بزرگرا حكيم ،مسير اختصاصهی بهرم مهيالد ،دانهه ا
علوم پزشكی ایران برگزار م گردد .بدی وس له از حضرتعال دنوت به نمل م آید تتا در ایتن نشستت شترکت
فرمای د.

